
 

ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2018/1 El ple 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 31 de gener de 2018 

Durada Des de les 18:40 fins a les 21:00 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

47249172L Elena Malysheva Sojer 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

44989196T Montserrat Jiménez Molina SÍ

34731851B Rafael Moya Camarón SÍ
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77126306S Rafael Muñoz Contreras NO

43401368T Raúl López Borrás (Interventor) SÍ

34743630Z Ruben Toro Alvarez SÍ

46605841K Teresa Carceller Labaleta SÍ

Excuses d'assistència presentades:
1. Rafael Muñoz Contreras

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

A) PART RESOLUTIVA 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Assentiment

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa. Només 
volem manifestar des d’aquest grup municipal, referent a aquest tema, que teníem coneixement de que un 
sindicat d’aquesta casa anava a fer una intervenció per al·lusions en aquest punt. Com hem manifestat a la 
Junta de Portaveus, nosaltres considerem que s’ha fet una interpretació massa restrictiva del ROM i tal i com  
diu el ROM de la nostra casa es pot fer una intervenció sempre i quan en qualsevol dels punts de l’ordre del  
dia. I nosaltres considerem que en aquest punt hauríem de poguer haver pogut intervenir, no entenem ben bé 
les raons, hem estat allà molt capficats en aquest tema, però volem manifestar en aquesta sala plenària que 
no entenem el per què no poden fer una intervenció, quan directament, en l’acta del ple de novembre es fa  
al·lusions a la seva organització com a tal. Això volem manifestar com a grup municipal de BeC. Gràcies».

Seguidament dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco, qui diu: «Gràcies alcaldessa. Nosaltres subscrivim 
les paraules de BeC. Creiem que és injust que no puguin defensar al mateix fòrum on es van com a mínim  
al·ludir, i creiem que és una interpretació del ROM massa estricta. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Nosaltres hem fet la valoració de que aquesta part no és una part dispositiva,  
simplement es veure si s’ha transcrit en complet les paraules del ple. En aquest cas el que no es debat és el 
contingut de cadascun dels plantejaments o de les paraules que hi ha dintre del ple, però per garantir la  
participació i la possibilitat d’aquestes persones de dir el que considerin convenient, donarem la paraula al 
finalitzar el plenillo, al finalitzar el ple, perdó».

S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 29 de novembre de 2017, sense 
necessitat de lectura atès que tots els membres del consistori disposaven del text.

Ratificació de l'acord de Junta de Govern Local de reconeixement de compatibilitat amb activitat 
privada del senyor Miguel Angel Salgado Alonso (exp. 2665/2017)
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Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 8, Absents: 0

La secretària llegeix l’acord.

S’aprova amb 8 vots a favor (PSC) i 8 abstencions (5 AEB, 2 BeC i 1 regidora no adscrita), la ratificació literal  
del següent acord: 

«I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  2665/2017,  relatiu  a  Reconeixement  de  compatibilitat  del  personal  al  servei  de  l
´Administració Local per a desenvolupar activitats privades [terceres i següents activitats]

II. Relació de Fets
1. Vista la instància presentada pel funcionari interí Sr. Miguel Angel Salgado Alonso de data 27/09/2017 i  
núm. 2017-E-RC-8386, en la que sol·licita la compatibilitat per poder treballar mitja jornada per les tardas com 
a professor.

2. Fent ús a la normativa vigent sobre la Llei d'incompatibilitats previst en la llei de referència, és el seu desig 
compatibilitzar el seu lloc de treball com a funcionari/personal laboral, amb una activitat a desenvolupar per 
compte propi en el sector de l'ensenyament professional, en horari de tarda.

3. Una vegada analitzat l’expedient personal de la sol·licitant i, amb la valoració de la seva relació laboral amb  
l’ajuntament.

III. Fonaments de dret

1er.  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  administracions 
públiques.
2n. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament  
i règim jurídic de les entitats locals (art. 50.9).
3r.  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  l’Administració  de  la  
Generalitat de Catalunya.
4rt. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats  
locals (art. 321 a 344).
5è. Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.
6è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d´alcaldia núm. 229/16, de 23 
de març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la compatibilitat per a l’exercici com a docent al funcionari Sr. Miguel Angel Salgado Alonso,  
sempre que les tasques es desenvolupin en horari de tarda i siguin compatibles amb el seu calendari laboral,  
atès que en l’actualitat el seu torn de matí dins d’aquest ajuntament és transitori, fins la reincorporació de la 
persona que ocupa la plaça de matí o la substitució definitiva de la mateixa. 

Segon. Notificar el present Decret a l´interessat, a la Junta de personal, al Comitè d’empresa, i a les seccions 
sindicals.

Document signat electrònicament, per la senyora Montserrat Jiménez Molina, regidora de recursos humans 
de l’Ajuntament de Badia del Vallès, en dono fe, la secretaria municipal.»

Ratificació de l'acord de Junta de Govern Local de reconeixement de compatibilitat amb activitat 
privada de la sra. Montserrat Serrano Oñate (exp. 2675/2017)
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Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 8, Absents: 0

La secretària llegeix l’acord. 

Seguidament  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  José  Pérez,  qui  diu:  «Gràcies  senyora 
alcaldessa. Només manifestar que el grup de BeC tornarà a abstindre’s en aquest punt tal i com hem fet en el  
punt anterior. Però en aquest punt concret si que vam manifestar em sembla que va ser en la Comissió.... o 
en Junta de Portaveus, no me’n recordo ben bé, el nostre estupefacció davant el fet de que l’informe que  
donava raonabilitat a aquest procediment, el signava la mateixa persona afectada per aquest procediment.  
Ho vam manifestar, evidentment no diem que s’estigui cometent cap mena d’il·legalitat, però si que és una 
mena com un acte estètic en el sentit de què la pròpia persona afectada és ella mateixa qui signa el seu propi  
document. Hem fet alguna consulta en els òrgans legals d’aquesta casa i ens han manifestat que bueno, una  
sèrie de qüestions. Nosaltres ens abstindrem, però si que volem deixar de manifest que no ens sembla una 
manera massa massa estètica, com a mínim. No dic il·legal, no, no, no dic això, dic estètica de fer les coses.  
Pensem que hi ha personal en aquest casa que podia haver signat i  controlat aquest expedient per una 
mínima qüestió estètica. Només volem manifestar això com a grup municipal. Gràcies».

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco, qui diu: «Gràcies alcaldessa.  
Nosaltres anem per la línia de BeC. Entenem que aquest ajuntament hi han persones que poden certificar  
aquesta compatibilitat i que no cal que la mateixa treballadora que és la implicada, ho faci. De la mateixa 
manera, entenem que dintre com ha dit la senyora secretària és que té torns de tarda, quan ve a la tarda a  
agafar acta a les comissions informatives. Entenem que quan comenci a treballar ja no ho farà. En tot cas 
creiem que és una manera poc estètica de portar-ho a terme. Gràcies».

S’aprova amb 8 vots a favor (PSC) i 8 abstencions (5 AEB, 2 BeC i 1 regidora no adscrita), la ratificació literal  
del següent acord: 

«I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  2675/2017,  relatiu  a  Reconeixement  de  compatibilitat  del  personal  al  servei  de 
l’Administració Local per a desenvolupar activitats privades per compte pròpia i aliena. 

II. Relació de Fets
1.  Vista  la  instància  presentada  per  la  senyora  Montserrat  Serrano  Oñate  de  data  05/12/2017  i  núm.  
2017-E-RC-10392, funcionària interina de la plantilla d’aquest ajuntament, categoria TAG, adscrita al lloc de 
treball Tècnica d’administració general amb codi 200201, grup A, subgrup A1, CD22 i CE28, per mitjà de la  
qual demana la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat privada, per compte pròpia o aliena, com a 
Advocada. 

2. Vista la resolució d’alcaldia amb número 2017/0095 de data 08/02/2017 on se li assignen les funcions 
detallades al punt quart de la part resolutiva, en una jornada de treball de 37,30 hores setmanals i en torn de 
matins.

3.  Vist  que  l'article  329,  en  relació  amb l'article  330,  del  Decret  214/1990,  de 30  de juliol,  estableix  la 
possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma de les  
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària establerta a l’entitat  
local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.

4. Una vegada analitzat l’expedient personal de la sol·licitant i, amb la valoració de la seva relació laboral amb 
l’ajuntament.

III. Fonaments de dret
1er.  Llei  53/1984,  de  26  de  desembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  les  administracions 
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públiques.
2n. Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals (art. 50.9).
3r.  Llei  21/1987,  de  26  de  novembre,  d’incompatibilitats  del  personal  al  servei  de  l’Administració  de  la 
Generalitat de Catalunya.
4rt. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats  
locals (art. 321 a 344).
5è. Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

6è. Els articles 16, 95.2.n) i disposició final tercera del Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
7è. Acord de condicions del personal funcionari de l’Ajuntament vigent.
8è.De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per decret d’alcaldia núm. 229/16, de 23 de 
març.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Autoritzar la senyora Montserrat Serrano Oñate la compatibilitat de l’activitat privada per compte propi  
o aliena com a Advocada, amb una dedicació de tardes, fora de la jornada de treball assignada en aquest  
ajuntament, que desenvolupa com a funcionària interina de la plantilla, categoria TAG, adscrita al lloc de 
treball  Tècnica  d’Administració  General  amb codi  200201,  grup  A,  subgrup  A1,  CD22 i  CE28,  amb una 
tipologia de jornada de matins.

Segon. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:

 si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés la 

seva imparcialitat o independència,
 si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del  

càrrec,
 si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral, tret dels dies de decans 

personals o vacances.

Tercer.  La senyora Montserrat Serrano Oñate està obligada a posar en coneixement d’aquest ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada, així com quant al  
règim de cotitzacions.

Quart. Ratificar aquest acord en el proper Ple que se celebri.

Cinquè. Notificar el present acord a l’interessat, a la Junta de personal, al Comitè d’empresa, i a les seccions  
sindicals 

Document signat electrònicament, per la senyora Montserrat Jiménez Molina, regidora de recursos humans 
de l’Ajuntament de Badia del Vallès, en dono fe, la secretaria municipal.»

Cartipàs municipal - Modificació dedicació regidors (exp. 1352/2015)

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 7, Abstencions: 1, Absents: 0

La secretària llegeix l’acord.
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: «Moltes gràcies senyora alcaldessa. He 
demanat la paraula per dir que en aquest punt m’abstindré perquè el cartipàs municipal és una cosa que  
pertany a l’equip de govern i aquesta modificació ve donada per una impossibilitat d’un dels regidors, que 
dedicarà part del seu temps amb una altra activitat extra-municipal, i bueno, en principi dir que en el seu  
moment vaig votar en contra del cartipàs municipal, que continuo en contra del cartipàs municipal com és 
així, però bueno, aquesta modificació ve donada per una impossibilitat d’una dedicació que tenia abans per 
una incompatibilitat amb una feina fora del municipi, llavors això, m’abstindré en aquest punt. Gràcies».

Seguidament  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  José  Pérez,  qui  diu:  «Gràcies  senyora 
alcaldessa. En primer lloc, manifestarem que el grup municipal de BeC votarà en contra d’aquest cartipàs. Ho 
farem per un motiu bàsic, per un motiu de coherència política. A l’inici d’aquesta legislatura el nostre grup 
municipal va votar en contra del cartipàs que ens va oferir l’equip de govern. Primer perquè trobàvem que era  
un cartipàs que no estava pactat, bueno, que no ens el sentíem com a nostre i com era lògic i en segon lloc 
també perquè trobàvem certes incoherències i certes incongruències que, amb el nou cartipàs, no s’acaben 
de corregir. Vull aprofitar aquest petit espai també per desitjar-li sort en el Josep a la seva nova, que no és  
nova  etapa,  que continuarà per  aquí,  però sembla ser  que que va  caminant  més cap a una  línia  més  
professional allà on va i que li vagi bé també, i que aprofiti el temps que està en allà. I des d’un nivell de  
crítica política o de detall polític si que volem dir dues coses. Una, trobem que l’àrea de Presidència ha agafat 
la  gran  potència  que  pot  ser  no  tenia  abans,  ha  agafat  una  gran  potència,  s’ha  emportat  temes  com 
Planificació, emportat en el sentit de la paraula de que ve cap allà perquè serà la gestió i la responsabilitat  
política del  seu responsable i  els tècnics que hi  venen amb ell,  tota la part  de Planificació urbanística i  
Planificació estratègica. No entenem ben bé perquè la Planificació urbanística la heu tornat a traspassar cap  
a una banda i deixeu per una altra banda Obra pública, serveis i manteniment, encara a l’àrea de Territori. És  
una  qüestió,  una  decisió  política,  però  que  per  nosaltres  pot  generar  determinades  qüestions 
d’incongruències o conclusions. I si que trobem a faltar pues que l’àrea de Territori que d’allò.... queda una 
miqueta  buida  de  contingut,  queda  una  miqueta  massa  buida  pel  nostre....  és  com  si  haguessin 
descompensat. I una altra qüestió que volem posar de manifest i és també una pregunta, hi ha hagut una  
variació en el règim de dedicacions, i això significarà també una petita variació en la despesa que significa a  
nivell retributiu per part de l’equip de govern. Nosaltres no hem estat capaç de quantificar-lo, no hem  estat 
capaç de quantificar-lo, tampoc no hem rebut exactament quina serà la diferència, suposo que ara pot ser en 
el pressupost si que vindrà, m’acaben de dir ara que heu passat un correu sobre el tema del pressupost  
d’aquesta tarda, ho anava a dir i ho dic ara. Ho dic perquè és veritat que hi haurà una petita diferència, si que 
ens agradaria veure la diferència que això suposa, la partida pressupostària l’increment de cost que tindrà 
aquesta nova redistribució de l’equip de govern en el cartipàs municipal. Gràcies».

La senyora alcaldessa dona a continuació la paraula al senyor Álvaro Pacheco, qui diu: «Gràcies alcaldessa.  
Bé,  l’AEB  no  subscriurem  cap  modificació  de  l’equip  de  govern,  en  aquest  cas  del  cartipàs,  és  una 
responsabilitat seva i vosaltres us organitzareu com pugueu o com vulgueu, però el que si que podem fer és  
la crítica política. No entenem que hi hagi un canvi de cromos i que una regidoria com la de Territori passi a 
tenir menys aspectes i passin aquestes... aquests temes passin a Presidència. En canvi, la nova regidora de 
Territori té la mateixa dedicació que tenia abans, què vol dir? que ens costarà més diners, el nou cartipàs  
municipal ens costa més diners als badiencs i a les badienques, que de fet encara no sabem quants diners 
son perquè no ho podem quantificar. I en aquest sentit creiem que no és just que aquesta reubicació de  
tinences d’alcaldia ens costi més diners i per això votarem en contra. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Gràcies. Només plantejar o comentar que nosaltres hem fet aquesta modificació 
de dedicacions en funció de la modificació del cartipàs i perquè enteníem que necessitaven o requerien una 
major dedicació per part d’alguns tinents d’alcalde, que en el cas del Josep no podia disposar per la seva 
situació  laboral  i  per  això  hem  fet  aquest  canvi  de  cartipàs.  El  fet  de  determinats  temes  ficar-los  a  
Presidència, son temes estratègics, son temes de ciutat, que no tenen a veure no només amb el tema de 
l’obra pública, sinó son temes més de planificació i de ciutat, per això el tema de la Planificació urbanística 
està a Presidència. I  bueno, accepto els plantejaments de la resta de grups, com no pot ser d’una altra  
manera, nosaltres considerem que és necessari aquest règim de dedicació i per això és perquè ho proposem 
en aquest Ple».  
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S’aprova amb 8 vots a favor (PSC), 1 abstenció (regidora no adscrita) i 7 vots en contra (5 AEB i 2 BeC), el  
següent acord: 

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1352/2015, relatiu a CARTIPÀS MUNICIPAL - MODIFICACIÓ DEDICACIÓ REGIDORS.

II. Relació de Fets

Mitjançant acord de Ple de data 30 de juny de 2015 es va establir el règim retributiu d’assistències, dedicació 
i retribució dels regidors municipals.

Atès que des del Govern municipal es considera necessària una modificació puntual del Cartipàs municipal  
que implica un canvi del règim de dedicació de diferents regidors municipals.

III. Fonaments de dret

En conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, i l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen dret de 
percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva 
o  parcial,  així  com  a  percebre  indemnitzacions  en  la  quantia  i  condicions  que  estableixi  el  Ple  de  la  
Corporació, en concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels 
quals formen part.

S’acorda:

Primer. Modificar parcialment l’apartat segon de l’acord de Ple de data 30 de juny de 2015 pel que fa al 
percentatge de dedicació d’un Tinent d’alcaldessa i un regidor, adequant-ho d’igual manera pel que fa al  
règim de cotització a la Seguretat Social.

Aquest apartat segon quedarà pel que fa al règim de dedicació, redactat tal com a continuació s’estableix: 

CÀRREC DEDICACIÓ

Alcaldessa               100 % 

Tinent d’Alcaldessa 100 % 

Tinent d'Alcaldessa 90 % 

Tinent d'alcaldessa 70 % 

Tinent d'alcaldessa 70 % 

Regidor                   50 % 

Regidor                   40 % 

Regidor                   35 % 

Segon. Les retribucions seran les acordades en el mateix Ple de data 30 de juny de 2015, adequant els nous  
percentatges  en  proporció  a  les  mateixes,  tenint  en  compte  també  els  increments  anyals  aplicables  al 
personal de l’Ajuntament.
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Aprovació protocol per a la instrucció a la recepció de documentació prèvia per a la concessió de la 
llicència d'obra amb risc d'amiant (exp. 3014/2017)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix l’acord.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafa Moya, qui diu: «Gracias alcaldesa. Hoy traemos a 
aprobación el segundo protocolo de actuación respecto a intervenciones relacionadas con amianto en nuestra 
ciudad. Este documento ha sido elaborado por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Badia del Vallés,  
junto con el asesoramiento de Lluis Mallart, a través de su empresa de asesoría en temas de amianto. Ha  
sido trasladado a todos los grupos de la oposición y a la Comisión del amianto de la AAVV, para que todos los  
interesados pues pudieran verlo, hacer aportaciones i/o modificaciones. Este segundo protocolo consiste en 
las normas que nos vamos a fijar para otorgar una licencia de obras para una intervención donde exista 
riesgo de exposición de amianto. Queremos dotarnos de un mayor control y seguridad para las empresas que 
realicen  alguna  obra  donde  exista  una  exposición  al  amianto.  A este  documento,  le  acompañarán  dos 
documentos más que son, la instrucción para la recepción de la documentación previa a la concesión de la 
licencia de obras con riesgo de exposición de amianto, y la circular o registro de la documentación aportada  
para obtener   la licencia  de obras con riesgo de exposición de amianto.  Una vez finalizados estos  dos  
protocolos, nos quedará pendiente la aprobación de los dos siguientes, que es para la contratación municipal 
de empresas RERA para la ejecución de actividades con riesgo de amianto en base a la legislación vigente, y  
el protocolo para el seguimiento y cierre de actuaciones con riesgo de amianto en el término municipal de 
Badia del Vallés, para empresas contratadas por el Consistorio. Con estos cuatro finalizaremos la primera 
fase de trabajos que nos habíamos comprometido hace dos años, de dotar a este ayuntamiento, a este 
Consistorio, bueno, de todas las herramientas para tener un control más exhaustivo en cualquier intervención 
que se haga sobre el amianto en la ciudad”.

A continuació  la  senyora  alcaldessa  li  dona  la  paraula  al  senyor  José  Pérez,  qui  diu:  “Gracias  señora 
alcaldesa. Bueno, una vez más, en esta sesión, en este pleno, volvemos a tener dos puntos que tratamos un 
tema preocupante aquí en Badia, un tema preocupante en el sentido por su cantidad y por su peligrosidad, es 
el tema del amianto. Hoy nos congratulamos porque podemos o supongo que aprobaremos aquí por una 
amplia mayoría este protocolo, este protocolo que ha sido tal y como bien ha dicho el señor Rafa Moya, ha 
sido elaborado de manera transversal, participativa, con participación de la Comisión del amianto de la AAVV,  
con participación de los grupos municipales y técnicos de la casa y empresas de fuera. Esto viene a entender 
dos cosas. Una, que Badia empezamos a encaminar este tema desde un punto de vista legal, más o menos, 
empezamos a encaminarlo. Y dos, que empezamos a tomar conciencia de que esto no podemos dejarlo  
pasar  mucho  tiempo.  No  es  una  cuestión  de  que  lo  podremos  resolver  pasado  mañana,  sino  que  ya  
empezamos a ver que tenemos que resolverlo antes de pasado mañana, si puede ser mejor mañana y si 
pudiese ser esta tarde mismo, mucho mejor. Por tanto, el grupo municipal de BeC, como no podía ser de otra  
manera, vamos a dar  apoyo a este protocolo,  vamos a seguir  insistiendo y presionando para que estos 
acuerdos  y  estos  compromisos  que  tenemos  todos  y  todas,  se  lleven  a  lo  largo  de  esta  legislatura  e 
intentaremos que al final de esta legislatura esté todo aprobado, presionando, trabajando, evidentemente no 
forma parte única y exclusivamente de nuestra obligación, nuestra obligación es decirle al equipo de gobierno 
aquello que creemos por donde tenemos que ir, y si van en esta línea siempre van a recibir nuestro apoyo,  
eso lo saben, no somos esa oposición y no me cansaré de decirlo, esa oposición descerebrada que lo único 
que quiere es decir a todo que no, cuando una cosa es si, si es si, y cuando es no, no es no. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa. 
L’AEB  votarà  a  favor  d’aprovar  aquest  protocol  on  es  detallen  les  instruccions  per  la  recepció  de 
documentació prèvia a la concessió de la llicència d’obres amb risc d’amiant al nostre municipi. Un protocol  
on ha participat en la seva redacció en Lluis Mallart  i  tal i  com ja hem dit  en alguna altra ocasió, és un 
professional amb solvència garantida i molt alta reputació que ens mereix total confiança. Un protocol que 
també ha passat per la taula de la Comissió de l’amiant, que es reuneix a l’AAVV mensualment, i on s’han 
donat totes les explicacions necessàries. Un protocol que ha de servir com a guia als tècnics de l’ajuntament  
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a l’hora d’atorgar les llicències d’obres a les empreses i que al cap i a la fi, la finalitat darrere és que tant  
treballadors com veïnes estiguem exempts de risc en tot moment mentre dura l’obra. Així que amb l’aprovació 
d’aquest protocol cal que ens felicitem tots plegats, ja que s’ha tardat molt més del previst i volem recordar  
que  encara  queden  pendents  dos  protocols  per  aprovar,  tant  o  més  importants  que  aquest  que  avui  
aprovarem i urgim un cop més a l’equip de govern a la seva aprovació quan abans millor. Gràcies».

S’aprova per unanimitat el següent acord: 

«I. Identificació de l'expedient
Expedient 3014/2017 Aprovació protocol per a la instrucció a la recepció de documentació prèvia per a la 
concessió de la llicència d’obra amb risc d’amant.

II. Relació de fets
Al municipi de Badia del Vallès hi ha presència d’amiant generalitzat en les seves edificacions, element que 
s’ha de retirar i eliminar segons protocols molt específics, i és vol regular garantint la seguretat dels agents 
que intervenen en la retirada, així com de la ciutadania en general.

Amb aquesta finalitat, es va contractar servei d’assessorament per a la redacció dels protocols necessaris per 
a la retirada de l’amiant amb l’empresa ACM-TBK 2020, per acord de Junta de Goven Local de data 29 de 
Gener de 2016, exp. (2513/2015).

S’ha redactat  Protocol  PA-2,  Protocol  per  a  la  instrucció  a  la  recepció de documentació  prèvia  per  a la  
concessió  de  la  llicència  d’obra  amb  risc  d’amant,  conjuntament  amb  els  serveis  Tècnics  de  Territori  i  
prevenció de riscos laborals, d’acord amb la normativa vigent i recursos municipals.

III. Fonaments de dret
D’acord amb la normativa sectorial d’aplicació:

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y demolición. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección atmosférica.
 Real Decreto 396 / 2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente por el amianto.
 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció a  

Catalunya.
 Instrucció 1/2009, de 15 de juliol, de la Direcció General de Relacions Laborals referent a l’aplicació 

del Reial Decret decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat  i  salut  aplicables  als  treballs  amb risc  d’exposició  a  l’amiant  4/2010 de  la  referents  a 
l’aplicació del Reial decret 396/2006 de 31 de març.

 Notas Técnicas de Prevención nº: 707, 708, 953, 954. 1006, 1007, 1021

S'acorda:

PRIMER. Aprovar el protocol PA-2 per a per a la instrucció a la recepció de documentació prèvia per a la  
concessió de la llicència d’obra amb risc d’amant.

SEGON. Donar publicitat d’aquest protocol a la web municipal i altres canals adients
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TERCER. Facultar a l’Alcaldessa per subscriure i signar els documents relacionats amb aquest assumpte. 

Mesures per a pal·liar la problemàtica de l'amiant: un greu problema de salut pública i de gestió de 
residus a Badia del Vallès (exp. 200/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix l’acord.

La  senyora  alcaldessa  diu:  «Abans  de  demanar  la  paraula  els  grups,  donaria  la  paraula  a  la  senyora 
Mercedes Marqués, que ha demanat la paraula per intervenir en aquest punt en nom de l’AAVV».

El  senyor Juan José Díaz López diu:  «Gracias señora alcaldesa y grupo en general.  Decía el  sociólogo 
alemán  Ulrich  Beck  que  nos  hemos  instalado  en  la  sociedad  del  riesgo,  para  referirse  al  cambio  de 
paradigma  que  trajo  bajo  el  brazo  la  sociedad  postindustrial,  donde  los  riesgos  económicos,  políticos, 
sociales, ambientales, etc., escapan de los controles institucionales y por supuesto de la soberanía popular.  
Es lo que tiene el desarrollismo sin fin, cuya lógica conduce y un camino de difícil retorno donde todo se filtra  
por el beneficio económico. Una evidencia que únicamente se niega desde el poder para tapar desorden 
global e insostenible al que nos han llevado. Ulrich apelaba a los movimientos sociales como nueva fuente de 
legitimación para poner freno a la infinita estupidez humana que diría Einstein y acabar con la pasividad que 
promueve consignas de carga ideológica como “esto es lo que hay y no hay más”. Los efectos de la sociedad  
del  riesgo  son  múltiples  y  entre  ellos,  en  nuestra  comarca,  tenemos  el  amianto,  uralita,  un  material 
cancerígeno para producir fibrocemento, sobre el que existe un enorme desconocimiento entre la población, 
debido a una falta de información auspiciada por las grandes empresas que han dominado el tráfico y la  
explotación de este mineral, con la impagable colaboración de médicos, técnicos, con honrosas excepciones,  
legislación y administración. Una industria que para fuentes sindicales ha supuesto la mayor tragedia laboral  
del siglo XX si nos atenemos al número de muertes, enfermedades, sufrimientos, etc. Basta recordar que  
para la OMS existen 125 millones de personas expuestas y que anualmente se estiman en 107.000 muertes  
por cáncer de pulmón relacionadas con este veneno. Las fibras que desprende el mineral, se escruta en los 
pulmones y provocan grandes dolencias respiratorias y cáncer de pleura-pulmón, que la propia UE vaticina 
que hasta el año 2030 se producirán medio millón de muertes-cáncer, por la exposición de amianto, y que en 
nuestra comarca, donde estuvo ubicada la empresa Uralita, la población que se conocen datos, Cerdanyola,  
ostenta el macabro récord de ser el municipio de España con mayor prevalencia de cáncer de pleura, y cada  
semana se detecta un enfermo por amianto. En el resto de municipios, no se sabe, no contestan, sea porque 
no  existe  un  seguimiento  o  porque  de  existir,  se  desconocen.  Algunos  datos  imprescindibles  para  una 
información básica sobre el  potencial  peligro: a) El amianto como material cancerígeno se conoce desde 
1977, pero en Cerdanyola cesó de fabricar placas de amianto/cemento, en marzo de 1997; b) La latencia de 
enfermedad es de 20-40 años, desde su incubación hasta que se detecta. Se trata de una enfermedad  
asintomática, no se detecta hasta que se realizan las pruebas; c) Poco importa que se trabaje con amianto 
porque existe en los tejados de uralita y en las casas, en depósitos, canalizaciones, recubrimientos, edificios 
públicos, etc. El problema es que el amianto es incorruptible, pero el cemento, que es lo que lo compacta, se 
va descomponiendo por las inclemencias del tiempo, lluvia, sol, viento, etc., generando la dispersión de fibras  
que respiramos. 
Con semejante escenario es inconcebible que los problemas públicos que tienen la obligación de organizar y 
dotar a la salud pública, a través de medidas preventivas y de prestaciones y servicios necesarios (art. 43 
CE78),  no estén  a  la  altura  de las  circunstancias.  Ahora  la  Generalitat  plantea  actuar,  protocolos,  para 
eliminar en las escuelas públicas. Bien, pero insuficientemente a todas luces. Desde el movimiento vecinal de  
la  comarca,  instamos  a  los  ayuntamientos  a  que  no  escatimen  esfuerzos  para  paliar  las  graves 
consecuencias,  por  otra  parte,  evitables:  A)  Impulsando campañas  informativas  sobre  el  peligro  al  que 
estamos expuestos. B) Solicitando informes de identificación y evaluación de materiales con amianto en toda  
obra pública o privada informes elaborados por personal técnicamente solvente. C) Facilitando la retirada del  
mismo a los particulares. D) Disponiendo de un censo de edificaciones y equipamientos públicos con riesgo 
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de amianto. E) Planificando la retirada responsable y progresiva de todo el amianto de las edificaciones y 
equipamientos municipales. 
Urge también desde el ámbito socio-sanitario de la comarca y responsables directos de salud, siguiendo el  
ejemplo del  CAP Fonteta  de Cerdanyola,  la  investigación  sin  prejuicios,  sin  presiones  y  como recursos 
suficientes los casos de mesotelioma que se producen en las distintas poblaciones, estableciendo un órgano 
de  a/o  entre  administración  y  entidades  vecinales  y  ciudadanas,  para  marcar  líneas  estratégicas  de 
investigación, la recogida de datos y el establecimiento de los protocolos necesarios, su implementación y la 
evaluación periódica de resultados. La salud de una comarca infectada por la sin razón del sistema, merece 
todos  los  esfuerzos  disponibles  y  este  es  el  objetivo  de  la  moción  que  desde  las  diversas 
federaciones-asociaciones  que  formamos  parte  de  la  coordinadora  del  moviment  veïnal  del  Vallés,  se 
propone que los distintos municipios, que la federación de vecinos apoya plenamente, bueno, que la AAVV 
apoya plenamente. 
En la moción se especifican las reivindicaciones y propuestas que desde el movimiento vecinal hacemos,  
reclamando actuaciones, posicionamiento por  parte de la administración autonómica y municipal,  que se 
pueden concretarse en dos líneas generales de actuación y que tienen que ver con la transparencia, con la 
participación y con la implicación real de las administraciones, con dotación de recursos suficientes. Instar a 
la Generalitat para que asuma la responsabilidad ante este grave problema de salud ciudadana y que desde 
los municipios y la comarca se constituyan grupos de trabajo para abordar todo lo referente a la identificación 
y diagnóstico sobre el estado de la cuestión y evolución de las consecuencias de los riesgos y enfermedades 
causados por el amianto, campañas informativas, calendario de actuaciones, etc.
Y es por eso que instamos que los grupos municipales que voten a favor de la moción, y se suman diversas 
propuestas que en la misma se recogen, partiendo de la base de integrar los trabajos que se están realizando 
en determinados municipios. Esto es todo”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Només dir dues coses.  
Una, agrair a l’AAVV que porti aquest tipus de mocions en aquest ple. Molt important que el municipi de Badia 
tal i com estem fent estem... I en segon lloc, dir una cosa que vaig repetir, jo crec que ho vaig dir l’altre 
vegada. Jo crec que hem descobert  una joia que es diu Lluis  Mallart  en aquest  municipi,  que l’hem de 
conservar i que l’hem de cuidar moltíssim, moltíssim perquè enriqueix molt, amb informació i dades molt 
contrastades de com es tracta l’amiant i que tots n’aprenem molt d’ell cada vegada que ens trobem. I l’altre 
dia vaig descobrir la segona joia en aquest municipi, el doctor Josep Tarrés, si us plau, també l’hem de cuidar. 
L’hem de cuidar molt perquè és una persona que té una quantitat d’informació sobre el tema de l’amiant que  
ens pot ajudar moltíssim, que precisament mocions com aquestes les puguem entendre, perquè aquesta 
moció si a mi me la llegeixen fa tres anys, no hagués entès res. Ara he entès una miqueta perquè son moltes  
lliçons que ens dona tant en Lluis com en Josep. Gràcies».

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa.  
Des de l’AEB volem agrair a la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell i també a l’AAVV de Badia de  
Vallès la presentació d’aquesta moció i la lluita incansable, el treball  comunitari que dia rere dia fan d’un 
problema tant greu per la salut pública com és l’amiant, recordant sempre a l’Administració que té el deure de  
vetllar per la salut de la ciutadania i empenyent a l’hora a la ciutadania a dur a terme campanyes per tal de 
què les administracions adoptin les mesures necessàries per fer front a aquesta problemàtica, en tant que 
també son font d’informació en sessions veïnals com la que darrerament s’ha produït a la biblioteca del nostre 
municipi  a  càrrec  del  doctor  especialista  en  la  matèria,  el  doctor  Tarrés.  Destaquem  especialment  la 
incansable feina que a més a més fa la nostra AAVV en la Comissió de l’amiant on han aconseguit que el  
tècnic Lluis Mallart hi participi assíduament assessorant-nos a tots plegats en la matèria de l’amiant. Amb la 
presentació d’aquesta moció, es pretén fer un pas més en la retirada de l’amiant, instant a la Generalitat de  
Catalunya a que du-hi a terme un mapa de l’amiant del país, per tal de tenir un diagnòstic rigorós i fiable i un  
cop fet  cens,  instant-la a que elabori  un programa de retirada de l’amiant,  incloent  prioritats,  calendari  i 
dotació pressupostària. És un pas més de formigueta, a més, indispensable, per tal de que la pressió sobre 
les institucions per la retirada de l’amiant acabi sent una realitat. Gràcies».

Seguidament  la  senyora  alcaldessa  dona la  paraula  al  senyor  Rafa  Moya,  qui  diu:  «Gracias  alcaldesa. 
Nosotros votaremos a favor de la moción, de la propuesta que hace la AAVV en nombre de la coordinadora. Y 
bueno, yo solamente recordar que los cinco puntos donde se compromete la moción a nivel local, muchos los 
tenemos adelantados, yo creo que básicamente el que nos queda que es más importante y que tenemos el  
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compromiso de llevar adelante es la elaboración del mapa de los lugares de pública concurrencia y así como 
priorizar las intervenciones a partir de los estudios de identificación y evaluación de amianto de los elementos 
que hayan en estas edificaciones, y yo creo que con esto ya estaremos todos encauzado. Bueno, yo quería  
hacer una reflexión también en este punto, es que en este momento nos encontramos gracias a la Comisión  
del amianto, a la inquietud de unos vecinos que también se manifestaron en la campaña de las anteriores 
elecciones y yo creo que al final nos hizo a todos poner un poco el problema en la palestra, del amianto, y 
hacernos eco y responsabilizarnos de que era un trabajo que teníamos que hacer entre todos, y en esa línea 
vamos ahora. Y también el trabajo que estamos, yo quiero poner en valor a nivel local, yo creo que como 
municipio somos pioneros, y así nos lo dice y nos lo manifiesta el Lluis Mallart en las diferentes sesiones que 
tenemos  en  la  Comisión,  que  en  pocos  ayuntamientos  están  trabajando  el  tema  de  esta  manera,  tan 
transversal y tan a fondo. Solamente Barcelona está realizando de la mano del Lluis Mallart los protocolos  
que estamos realizando en una ciudad como Badia. Vamos en esa línea y vamos a ser pioneros. Sin duda,  
ha tenido mucho que ver en este trabajo la concienciación que nos ha hecho a todos Lluis Mallart. Yo igual  
que dice José y que también ha manifestado Teresa, yo creo que lo tenemos que poner en valor, tenemos  
una  oportunidad  y  un  foco  de  conocimiento  que  no  dejamos  dejar  escapar.  Yo  lo  que  quiero  instar  y  
aprovechar es al resto de grupos que están en el consistorio, que tenéis representación y en algunos incluso  
ayuntamientos del  entorno gobernáis o estáis facilitando los gobiernos, pues que se pongan también las  
pilas. Yo creo que es una oportunidad que nos vean como referente y que las ciudades del  entorno se  
pongan las pilas, porque sino al final podemos ser un oasis donde estemos trabajando mucho el tema del 
amianto, pero rodeados de una zona cero que estamos, que al final va a ser un poco un espejismo de nada.  
Yo por eso aprovecho la oportunidad para que bueno, al resto de municipios del entorno que sigan trabajando 
en nuestra línea y que se pongan las pilas también. Gracias”.

S’aprova per unanimitat el següent acord: 

I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  200/2018,  relatiu  a  les  mesures  per  a  pal·liar  la  problemàtica  de  l’Amiant:  un  greu 
problema de salut pública i de gestió de residus,a Badia del Vallès

II. Relació de Fets
1. Amiant o asbest és un terme utilitzat per denominar una sèrie de metasilicats de ferro, alumini i magnesi 
que presenta una estructura fibrosa. Existeix una amplia gama de varietats, de les que les més emprades en  
aplicacions industrials son el crisòtil o amiant blanc, l’amosita o amiant marró i la crocidolita o amiant blau.

2. Totes les varietats de l’amiant es caracteritzen per la seva incombustibilitat, un bon aïllament tèrmic i la 
seva resistència a altes temperatures, al  pas de l’electricitat, a l’abrasió i  als microorganismes. Aquestes  
propietats, juntament amb el seu Baix cost i abundància, van fer i fan de l’amiant un element molt útil per a  
l’industria amb milers d’aplicacions diferents.

3. A Espanya es van instal·lar, al llarg del S. XX i fins a la seva prohibició, centenars de milers de quilòmetres  
de canonades de fibrociment amb amiant. Bona part  d'aquest amiant que encara es troba a les nostres  
xarxes de proveïment, sanejament i reg (s'estima en 80.000 Km)

4. El volum total de l'amiant en pols importat en tot l'Estat, al llarg de tot el segle XX i fins a la seva prohibició 
en 2002, podria rondar els 2,6 milions tones i  el  volum més important  va ser  destinat  als sectors de la 
construcció  i  industrial.  Els  elements  d’amiant-ciment  (fibrociment),  en  les  seves  variades  y  múltiples 
aplicacions  o  productes  (el  77%, uns  2.1  milions  de tones),  principalment  plaques  ondades de coberta, 
dipòsits d’aigua, jardineres, conductes de ventilació, baixants i canonades per a conduccions de proveïment  
d'aigua, sanejament, reg i un llarg etcètera.

5. A Catalunya l'amiant instal·lat és un 20% de total que suposen 520.000 Tn, que convertit en fibrociment són 
4.260.000 Tn, de les quals les plaques ondades són 3.260.000 Tn, (303.450.000 m2) i en tubs i canonades 
740.000 Tn (74.000 Km).

6. No obstant això, encara que va deixar de fabricar-se i comercialitzar-se els productes amb amiant, la llei no 
avalua tot l'amiant col·locat als edificis apuntant que “seguirà estant permès fins a la seva eliminació o la fi de 
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la seva vida útil” (BOE, Ordre del  4.12.2001), quedant encara una part important  que legislar.  A requerir  
legalment, quant a, censos d’edificis amb risc d’amiant, i altres protocols, que defineixin què fer i com fer-ho,  
amb l'amiant que tenim als nostres edificis, instal·lacions i infraestructures que és, sens dubte, el major dels  
riscos, donada que la seva mitjana de vida útil, que és de 35-40 anys. És a dir  LA DEGRADACIÓ DELS 
ELEMENTS ENCARA INSTAL·LATS JA ESTAN EN FASE DE DEGRADACIÓ FÍSICA PER ESGOTAMENT 
DEL PROPI MATERIAL, tot i que cal tenir en compte altres factors que poden determinar una vida útil més 
enllà dels 40 anys (manteniment, exposició, etc...)

7. Fa molts anys que es coneix que la inhalació de fibres d'amiant és causa de malaltia en les persones. NO 
EXISTEIX  CAP  REQUISIT  LEGAL ENCARA DE  CARÀCTER  MEDIAMBIENTAL QUE  OBLIGUI  A LES 
ADMINISTRACIONS A CONÈIXER EL NIVELL DE FIBRES D’AMIANT A L’AMBIENT NO LABORAL, SALUT 
PÚBLICA

8.  Pot dir-se que gairebé la totalitat de la població està en contacte en algun moment de la seva activitat 
quotidiana amb productes i/o elements  d’amiant:  fibrociment,  equips de ventilació,  calefacció,  etc.  Sobre 
aquest  tema  sol  argumentar-se  que  per  la  seva  baixa  friabilitat  quan  està  en  bon  estat  redueix 
considerablement el risc d'inhalació de fibres, però convé no llançar campanes al vol perquè tots els estudis  
coincideixen que la vida útil d'aquests materials pot arribar a uns 40 anys. Alguns però molt més aviat. Pel 
que fa als elements de fibrociment ja ha arribat o està a punt d’arribar la fi de la seva vida útil. El seu desgast, 
deteriorament comporta una friabilitat (capacitat de dispersar fibres d’amiant a l’ambient) producte d’accions 
mecàniques (cops) o físiques per condicionants meteorològics (calamarsades, vents, pluges, temperatures 
extremes, etc) que converteixen un element poc friable en més friable i per tant amb més probabilitats de 
dispersar fibres a l’ambient.

9.  Insistir que les persones que ocupin edificis que continguin materials de risc potencial alt (edificis amb 
estructura metàl·lica protegida, instal·lacions aïllades o falsos sostres amb amiant) estan exposades a uns  
riscos majors en funció de la ubicació, accessibilitat i accions que es realitzin sobre aquests materials.

10. I per descomptat, que la població treballadora més exposada és el personal de manteniment dels edificis  
que  contenen  materials  de  risc  potencial  alt  i  el  personal  d'empreses  d'instal·lacions,  de  rehabilitació  i 
d'enderrocaments d'aquests edificis que no apliquin les mesures legalment establertes.

11.  De l'anterior es dedueix que la inhalació de fibres d'amiant per part de les persones es deu a diferents  
fonts d'exposició, sent les més freqüents:

 La laboral: tradicionalment la que afecta als/les treballadors/es que desenvolupen la seva labor en la 
fabricació de productes que continguin amiant, avui s'estén sobretot els/les operaris/es de productes 
de  fibrociment  durant  la  construcció  dels  edificis  i  als/es  operaris/es  que  realitzen  treballs  de 
manteniment, rehabilitació o enderrocament d'edificis que continguin materials manufacturats amb 
amiant

 Convivència amb un/a treballador/a: l'amiant es va incorporar en múltiples utensilis fabricats abans 
del  1989,  com  a  plaques  tèrmiques,  fogons  elèctrics,  estufes,  torradores,  calderes,  fonguis  de 
planxat, assecadors de pèl o guants antitèrmics

 El veïnatge: També en moltes ciutats existeix una concentració de fibres d'amiant en aire que solen 
provenen en la seva major part de la demolició d'edificis i de l'ús dels frens d'automòbils

 Els edificis: la presència d'amiant en un edifici pot ser causa que es desprenguin fibres en el seu 
ambient interior. No obstant això, dir que la simple presència de productes que continguin amiant no 
implica un risc per a les persones: la friabilitat (materials que poden dispersar fibres en l'atmosfera de 
forma  espontània  o  com  a  conseqüència  d'una  agressió  externa)  i  l'accessibilitat  (accessible  o 
confinat) al material són els factors essencials per determinar el risc.

 Avui per avui, l’exposició a l’amiant pot ser:
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Activa: treballadors que estan retirant amiant amb coneixement de causa (exposició professional)

Inadvertida: persones que estan treballant en espais amb risc d’amiant sense coneixement de la seva 
existència (exposició professional)

Passiva:  persones  fora  d’un  àmbit  laboral  de  que  estan  en  contacte  amb  les  fibres  d’amiant 
(exposició domèstica i/o ambiental)

12. Pel dilatat temps de latència de les seves patologies associades (de 10 a 40 anys), fa que actualment 
estiguin aflorant contínuament casos de patologies per amiant que corresponen a exposicions corresponents 
a dates anteriors a la de prohibició a Espanya, de totes les varietats de l’asbest.

13.  Diverses fonts coincideixen a afirmar que les malalties originades per  la inhalació de fibres d'amiant 
constitueixen un problema sanitari de grans dimensions. Entre uns altres, J. Peto, en el  seu treball  “The 
European mesotelioma epidemic”, 1999, estima que en els propers 30 anys moriran 500.000 persones a 
Europa a causa d'aquestes malalties. A.  Tossavainen en el  document “Asbestos,  asbestosis and Cancer 
Exposure criteria for clinical diagnosi”,  Hèlsinki 1997, sosté que als països industrialitzats moriran 30.000 
persones/any a causa de càncer originat per la inhalació de fibres d'amiant. Per a l'OMS “al món hi ha uns 
125 milions de persones exposades a l’asbest en el lloc de treball. L'exposició laboral causa més de 107 000 
morts  anuals  per  càncer  de  pulmó  relacionat  amb  el  asbest,  mesotelioma  i  asbestosi”.  No  sembla  és 
desgavellat afirmar que estem davant una epidèmia oculta i impune i que per acció o omissió administracions  
i governs sustenten la conspiració del silenci que envolta a aquest gravíssim problema.

14. Per això, no podem obviar que l'amiant segueix sent un assumpte de cabdal rellevància social i de salut 
pública, per a tots/es els/es ciutadans/es, respecte a la qual és inacceptable apel·lar a “l’alarma social” a la  
qual  solen tirar  mà alguns polítics  indolents,  per  excusar-se i  no fer  res davant  els  requeriments de les 
organitzacions i societat civil davant una situació que demanda una intervenció d'algun dels estaments de 
l'administració pública (habitualment, la municipal), perquè alguna deterioració o risc potencial, derivat de la 
presència d'amiant instal·lat, sigui remeiat, i qui té l'obligació moral i legal de precedir en conseqüència. Ja 
n'hi  ha  prou  de  banalitzar  i  trivialitzar  un  problema  de  salut  social  d'extraordinària  envergadura  i 
transcendència! Recordem que l'administració pública té el deure vetllar per la salut de la ciutadania.

15. Tot el contrari, cal dur a terme campanyes animant al fet que els qui es veuen en aquesta situació, perquè  
difonguin,  es mobilitzin i  si  escau denunciïn judicialment,  perquè l'autoritat  competent  se senti  instada a 
rectificar la seva passivitat.

16. i ens referim a un potencial perill generalitzat, però que a causa de la ubicació de l’antiga fàbrica Uralita©  
a la nostra comarca el risc s'agreuja en els municipis inclosos en l'àmbit de referència del Consorci Hospitalari 
del  Parc  Taulí  (Badia,  Barberà  del  Vallés,  Castellar  del  Vallès,  Cerdanyola  del  Vallés,  Palau  de 
Plegamans-Solità, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Sant Llorenç Savall, Santa Perpètua de 
la Mogoda i Sentmenat). Serveixi de mostra el fet que Cerdanyola posseeixi el trist rècord de ser el municipi  
del Regne d'Espanya amb major prevalença de càncer de pleura a causa d'aquest carcinogen.

17.  Resulta  incomprensible  la  negligència  mostrada  per  les  administracions  (estatal,  autonòmica  i  local) 
mostrant  un  interès  inversament  proporcional  a  la  gravetat  del  tema  plantejat  en  quant  a  l'adopció  de 
mesures, campanyes informatives, plans i protocols concrets, etc., i que a nivell de recerca amb l’excepció 
del CAP Fontetes de Cerdanyola del Vallès amb l’encomiable treball i labor d'impuls del Dr. Josep Tarrés,  
juntament  amb d’altres  investigadors,  no  s'hagin  engegat  cap  tipus  de línia  de recerca  en  els  diferents  
municipis  per  conèixer  la  realitat  de les  greus  conseqüència,  com a  pas  indispensable  per  realitzar  un 
diagnòstic fiable. És oportú portar a col·lació les paraules el Dr. Tarrés sobre aquest tema:  "els ingressos 
hospitalaris per asbestosi s'han disparat un 83% en 10 anys (el 2015 es van registrar 361 hospitalitzacions de  
245 pacients). Si bé aquesta xifra d'afectats, en partir d'un infra diagnòstic, es queda curta”

18.  Al  gravíssim  problema  de  salut  al  que  ens  referim  en  aquesta  moció,  ha  d'afegir-se  un  altre  gran  
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problema: l'emmagatzematge dels residus d'amiant. Un tema en absolut resolt.

III. Fonaments de dret
1er. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan.

Per tot això, s'acorda:

Primera.  Instar a la Generalitat de Catalunya perquè dugui a terme un “mapa de l'amiant” del país on es  
recullin totes aquelles dades que ajudin a la realització d'un diagnòstic rigorós i  fiable sobre els  sectors  
afectats, les empreses relacionades amb l'amiant en les seves diferents fases i els treballadors/as en concret 
i  la ciutadania que han sofert i  sofreixen les conseqüències de la instal·lació d'aquest material. L’informe 
deurà ser lluitat a les comarques i municipis especialment respecte a las dades del seu territori.

Segona. A partir del diagnòstic resultant del mapa anterior (Cens), instar a la Generalitat al fet que elabori un 
“programa  de  retirada  de  l'amiant”  (sectors,  empreses,  edificis,  treballadors/es  i  ciutadania,…)  incloent  
prioritats i calendari així com dotació pressupostària i la creació de Comissions de treball ad hoc entre la 
Generalitat i les zones territorials on es comenci l'aplicació d’aquesta retirada (Grups de treball composat per 
les administracions autonòmica-locals-societat civil mitjançant les seves organitzacions sindicals i veïnals). 
Les comissions de treball  donaran comptes periòdicament dels  resultats  aconseguits  i  la valoració de la 
implementació dels programes de retirada.

Tercera. Instar al Departament de Treball Afers Socials i Famílies per al compliment estricte en tots els àmbits 
de la normativa existent al respecte, siguin autonòmica, estatal o comunitària: Reial decret 396/2006 de 31 de  
març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc  
d'exposició a l'amiant; la Guia Tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relacionats amb l'exposició a 
l'amiant-  RD 396/2006, publicada pel INSHT. (Institut Nacional de la Seguretat i Higiene en el Treball); la  
Directiva  2009/148/CE del  Parlament  Europeu i  del  Consell,  sobre protecció  als  treballadors  del  risc  de 
l'amiant, així com les pròpies instruccions del Departament de Treball. Al Departament de Medi Ambient i 
Territori a fer un seguiment més acurat i eficient dels residus d’amiant en col·laboració permanent amb el 
Dept. de Treball.

Quarta. Elaboració d'una base de dades que haurà d'actualitzar-se permanentment en les localitats sobre els  
casos i malalties provocats per aquest producte. Una base de dades que deurà comptar amb l'històric per 
anar veient-la evolució del  problema en relació amb les persones afectades. Per a això és necessari  la 
implicació de Departament de Salut de la Generalitat que doni les instruccions precises i necessàries perquè 
l'Assistència Primària i  l'Hospitalària dediquin recursos suficients per a aquesta tasca i aportin les dades 
necessàries per dur a terme una base de dades rigorosa i fiable.

A nivell del Vallès-Occidental-Est, cal constituir un Grup de Treball conformat per les administracions locals i 
organitzacions socials (sindicals i veïnals) que centralitzi i analitzi l'evolució de les conseqüències, així com la 
implementació de les mesures que es vagin adoptant en els diferents municipis.
Cinquena.  Informació  respecte  als  punts  en  els  quals  poden acollir  els  residus  d'amiant  amb garanties 
suficients per evitar conseqüències no desitjades d'un magatzematge incontrolat o no apropiat i ampliar els  
punts actuals evidentment insuficients.

Sisena. A nivell local, adoptar les següents mesures:
1. Campanyes  informatives  entre  la  ciutadania  sobre  el  comportament  a  seguir  en  els  casos 

d'habitatges amb elements de Uralita (baixants, dipòsits,…) o susceptibles de contenir el producte 
cancerigen.

2. Elaboració d'un mapa respecte als llocs de pública concurrència (públics o privats) per prioritzar les 
intervencions  a  partir  d’estudis  d’Identificació  i  avaluació  d’amiant  elaborats  per  personal  tècnic 
solvent.

3. Establiment de protocols per a la retirada en base als estudis d’identificació i avaluació d’amiant i 
establir una ordenança concreta que faciliti  la retirada responsable del  mateix als particulars amb 
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punts d'informació.

4. Creació d'una Comissió ad hoc entre administració local, administració soci-sanitària i entitats veïnals 
i ciutadanes per treballar en un calendari de tots els temes concernents a l'elaboració d'un pla de 
treball de retirada de l’amiant, així com la valoració de la implementació del mateix.

5. Compromís de l'Ajuntament de mantenir una partida pressupuestària per l'estudi de la retirada de 
l'amiant al nostre Municipi. 

Setena: Enviar aquest acord a les entitats promotores de la moció y al Departament de Treball Afers Socials i 
Famílies y als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Per un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats 
(Exp. 155/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix l’acord.

Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: «Gracias alcaldesa. 
Bueno,  traemos esta  propuesta,  que quiere poner  de manifiesto  la  situación en la  que se encuentra  el 
sistema público de pensiones. Antes de nada, me gustaría agradecer a los grupos políticos que hoy den su 
apoyo y también a aquellos que han querido aportar, especialmente BeC, algo acerca de la propueta. Más 
allá  de formalismos, bueno,  durante las  últimas semanas hemos ido viendo diferentes  movimientos  que 
incluso se han visto en la puerta del Consistorio de diferentes personas que se preocupan por su pensión de 
jubilación. Hay quien dice que es populista hablar de pensiones, porque afecta a mayores y los mayores son 
los que votan. Pero esto no es así, esto va más allá. Afecta también a la gente joven, a mayores, y también a  
aquellas personas que incluso están por nacer. Y es que tener una jubilación es cuando dejas de vivir para 
trabajar y comienzas a trabajar para vivir. Es ese momento tan esperado para muchos trabajadores que se 
encuentran en una edad superior incluso a los 60 años y que durante toda su vida han ido cotizando para  
tener un futuro mejor. Un futuro que, actualmente, es incierto y no sólo por lo que podamos llegar a disfrutar 
los jóvenes, sino que también por los acontecimientos que estamos viviendo recientemente. Y es que el  
fondo de reserva de la Seguridad Social se ha visto mordisqueado en varias ocasiones, la hucha de las 
pensiones tiene considerables pérdidas, el PP ha ido a buscar fondos adicionales para financiarse y además  
también ha retirado fondos, ha retirado dinero de este fondo de reserva desde el año 2012, y está claro que  
hace falta una reforma. Pero no queremos una reforma que haga lo siguiente, que sea como un anuncio 
publicitario donde a la gente joven la viste mayor, los disfraza como mayores, para vendernos un producto 
100% de un banco. Si no que nosotros proponemos y en la propia moción se indica, como se ha leído, la  
modificación de la normativa referente a la revalorización y recuperación del sistema de pensiones, intentar 
garantizarlas, actualizar también el IPC, incrementar también con impuestos extraordinarios a la banca, sin  
discutir  qué partido lo ha propuesto primero, intensificando también la lucha contra el  empleo irregular y 
aprovechar también para aportar medidas específicas para eliminar eso que el Presidente del Gobierno dice 
que ahora no toca, la brecha salarial entre hombres y mujeres. Por todo ello, exigimos al Gobierno Central  
una reforma que garantice el relax y el disfrute después de trabajar de muchísimas personas, una pensión 
digna por un trabajo digno. Muchas gracias».

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: «Bien, muchísimas gracias 
señora alcaldesa. En primer lugar dar las gracias por recibir las aportaciones y sugerencias a última hora y 
haberlas acogido como tal. En segundo lugar, para no repetirme en lo que ya pone de manifiesto la moción 
que está a mi punto de vista muy completa, se trata de... así un breve resumen, de un empobrecimiento de  
las clases trabajadoras, en la cual, como muy bien decía Josep Valencia existe una brecha económica y 
salarial cada vez más marcada. Como siempre he dicho la pobreza hoy en día y siempre ha tenido rostro de  
mujer, y vuelve a cebarse con los más débiles, osea con los más débiles, con las mujeres en este caso. No 
somos las más débiles, ni mucho menos. Yo tengo muy claro que, de no ver un movimiento social o un 
estallido social, esto puede implicar el fin de las pensiones públicas. Creo que las políticas van encaminadas  
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a que cada vez más se está apostando por la financiación privada y esto sería a mi punto de vista un grave 
error que generaría muchísima más desigualdad y no todo el mundo puede pagarse una financiación privada 
de lo que es una pensión. Por todo ello, pido no solamente que se apruebe esta moción, si no que se acuda a 
todas las manifestaciones y acciones, sobre todo sociales desde abajo, desde la base, tanto sindicatos como 
cualquier  obrero y acabemos con esta dinámica que últimamente cada vez va como una bola de nieve, 
bueno, contra la sociedad obrera que realmente es quien mantiene la sociedad hoy en día. Muchísimas 
gracias».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa. En primer 
lloc agrair a tots els grups municipals, especialment en aquest cas al Partit Socialista, que ha permès fer  
aquest machihembrat de dues mocions, eren una moció que presentava el PSC i una que presentàvem AEB, 
perdó BeC, i que hem pogut fer un machihembrat prou interessant. Jo, a més a més de dir, de dir una coseta 
d’un dels acords d’aquesta moció. Fa temps el professor Vicenç Navarro ens parlava de la intensivitat dels 
mercats, diu  els mercats capitalistes son intensius i extensius, extensius perquè ja ocupen tot el món.  Ja 
l’imperialisme  ha  arribat  a  tot  arreu.  Ara  toca  intensivitat  i  van  cap  als  mercats  que  tenen  els  Estats, 
l’educació, la sanitat i les pensions. És un atac brutal el què es fa des dels mitjans de comunicació públics  
contra el sistema de pensions amb la tàctica de la por. La tàctica de la por està sent molt efectiva perquè  
molta gent pateix pel seu futur i tal com es deia aquí una vegada que un es jubila, una vegada que una 
persona queda jubilada, malgrat tot quedes més indefens davant d’una societat tant voraç i tan salvatge com 
la que ha aconseguit muntar un sistema capitalista de producció. La gent té por i la gent acaba fent el que  
poden, els que poden, dintre de les seves possibilitats, establint sistemes de pensions privats.  Sistemes de 
pensions privats que la història ens diuen que tenen més possibilitats de fer fallides que el sistema públic. Jo 
posaré  en  valor  dues  coses.  El  nostre  sistema  públic  de  pensions  és  un  sistema  de  solidaritat  d’una  
generació per les altres .Els nostres pares van ser solidaris amb nosaltres, perdó, els nostres pares van ser 
solidaris amb els nostres avis i nosaltres hem de ser solidaris amb els nostres pares, perquè els nostres fills i  
filles n’han de ser també amb nosaltres. És un sistema de solidaritat intergeneracional. Això no es pot trencar, 
no ho podem permetre que es trenqui per una qüestió única i exclusivament ideològica, és anar a buscar els 
diners allà on son, a l’educació, un mercat important, interessant pel sector privat, a la sanitat, per això totes 
aquestes retallades en el sistemes públics sanitaris i en el sistema de pensions. I posaré èmfasi en un dels  
temes que parla aquí la moció, i és el tema de l’ocupació. Hem de derogar la reforma, la darrera reforma que 
va fer el PP del mercat de treball. Això s’ha de derogar, ràpid i instantàneament. Està aconseguint que una  
part important dels ingressos del sistema públic de pensions hagi caigut en picat, hagin desmuntat tot un 
sistema de previsió que teníem previst guardar diners allà per èpoques de menys creixements econòmics fins  
a l’any 2025, som a l’any 2018 i ja s’ho han gastat tot. I això té una única explicació i és la precarietat del  
mercat laboral. Amb aquests tipus de contractes que s’estan fent i amb el tipus impositius que s’estan pagant  
en determinats sectors, és impossible mantenir un sistema públic de pensions. I això ho saben, tot va lligat. Si  
ho desmuntem la gent agafarà por, la gent contractarà plans de pensions privats. En aquesta sala plenària és  
difícil poder debatre amb gent del PP, primer perquè hi son pocs i pràcticament ja ni venen, però jo si que els  
corresponsabilitzo d’aquest tema. És molt important que en els municipis, la gent que milita en el PP sàpiga al  
què està donant peu, està donant peu precisament a això. És una llàstima no poder-ho debatre perquè un 
s’ha de corresponsabilitat amb el que fa el seu partit a diferentes instàncies i en diferentes institucions. Per 
tant, el grup municipal de BeC, com a grup propositor i tal, agrairà a tothom que voti a favor d’aquesta moció i  
sobretot  vol  posar èmfasi  a aquesta mobilització popular,  que espero que continuï  sent  una mobilització 
popular sense cap mena de pretensió, de manipulació per cap partit polític, de gent jubilada que està fent el  
que havia de fer, el que hauríem de fer tots i totes, és sortir al carrer i començar a dir ja n’hi ha prou, ja n’hi ha  
prou. Gràcies».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa. El grup 
municipal  de l’AEB evidentment  subscriurà  aquesta proposta.  Una proposta que evidentment  és  bastant  
crítica amb les polítiques que fa el PP, però és clar, és que el PP a Badia ni està ni se l’espera, llavors l’instem 
a vostè com a alcaldessa doncs que insti al regidor o a què abandoni la seva acta de regidor o en tot cas que 
s’apliqui estrictament la disposició que regula les percepcions econòmiques per assistència o no als diferents  
òrgans col·legiats. La primera qüestió per una qüestió de pluralitat política, que sempre és bo intercanviar  
opinions, i la segona doncs per no malbaratar els recursos dels ciutadans de Badia. Dit això, creiem que 
aquesta proposta sobre les pensions va més enllà de petits detalls importants, però detalls sobre si s’ha de 
tenir o no... s’ha de mantenir l’index de revalorització, si s’ha d’eliminar el factor de sostenibilitat. Al nostre  
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entendre evidentment, socialment estem anant cap a un envelliment evident de la població, això fa que cada 
vegada hi hagi més persones susceptibles de rebre una pensió pública i al mateix temps, com ha assenyalat 
el portaveu del partit de BeC, doncs el sistema està en perill, tot el sistema, és la mateixa assistència del  
sistema que està en perill,  perquè cada vegada cobrem i cobrarem menys si és que realment arribem a 
cobrar. I un dels factors evidentment que fa que cobrem menys és que perquè la gent pugui rebre la seva  
pensió hi ha d’haver gent que cotitzi, si estem amb una precarietat laboral tan manifesta, doncs aquesta 
cotització està en perill. I és clar, vostè parlava de la necessitat de la derogació de totes les lleis laborals  
promogudes pel  PP, però des del  nostre punt de vista, abans el  PSOE doncs també havia fet  diferents 
reformes laborals que en el nostre entendre eren injustes a totes totes. Dit això, el que veiem és un manual  
de privatització, és un manual de privatització, és a dir, quan tu tens un sistema públic del caire que sigui,  
sigui la sanitat o la salut, un sistema públic que funciona, doncs els vas dotant de menys recursos, amb la 
qual cosa la prestació del servei doncs empitjora i després dius ¿veus?, com el sistema, les coses públiques 
no funcionen i hem d’anar a buscar un sistema privat que, evidentment, doncs aquí s’enriqueixen els de 
sempre. És cert que hi havia 90.000 milions al 2011, i on han anat a parar aquests milions?, si ara en queden 
6.000 i poc. Doncs, fonamentalment han anat a parar al rescat dels bancs amb la quantitat d’uns 60.000  
milions d’euros. Doncs que els tornin, ¿no?. Vull dir que jo, instaríem al PSOE, que va de la maneta doncs  
per signar la modificació de l’article 135 per pagar primer als bancs el deute, que no pas les pensions o els  
hospitals  o les escoles,  doncs que vagi  de la maneta del  PP o de qui  sigui,  doncs per  exigir  el  rescat  
d’aquests diners i que evidentment en lloc d’escanyar als pensionistes, el que faci és escanyar als bancs.  
Evidentment sobre la resta i el contingut de la proposta estem absolutament d’acord, amb la necessitat de 
reformular tot el sistema, de complimentar el finançament de la Seguretat Social, i que el fet mateix de rebre  
una pensió pública doncs sigui un dret constitucional. I ja per acabar i ni que sigui a tall anecdòtic, el portaveu  
socialista, en un moment determinat, doncs s’ha referit a aconteixements «acontecimientos recientes que 
pueden poner en peligro el sistema», jo imagino que es referia a totes les actuacions que ha estat fent el PP i 
en tot cas ens agradaria que ens ho clarifiqués. Gràcies».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: «Pot ser és que ho he explicat  
malament. Em referia principalment als aconteixements de treure diners d’aquest fondo de garantía salarial, 
simplement això. I un altre matís. Nosaltres també hem sigut crítics amb aquella reforma de l’Estatut dels 
treballadors, que en el seu moment va fer el Partit Socialista i crec que ja ho hem manifestat en diverses  
ocasions. Merci».

S’aprova per unanimitat el següent acord: 

I. Identificació de l'expedient
Expedient número 155/2018, Per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i 
reducció de les desigualtats

II. Relació de fets
Les pensions públiques constitueixen la principal font d'ingressos de més de nou milions de pensionistes i de 
les seves famílies, havent-se constituït durant la crisi com un dels elements que han contribuït a sostenir a  
moltes famílies en la difícil situació econòmica de Catalunya i d’Espanya 

(constitueix la política pública amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats). 

No obstant això, i malgrat la baixa inflació registrada en els últims exercicis, des de l'any 2009 les pensions 
públiques han vist limitada la seva revalorització, primer amb mesures anuals el 2011 i 2012 que els van fer  
perdre poder adquisitiu, després amb una reforma integral en 2013, del sistema de revalorització, que va 
trencar  unilateralment  el  Pacte  de  Toledo.  L’esmentada  reforma  del  2013  que  introdueix  el  factor  de 
sostenibilitat (vinculant la prestació a l’esperança de vida, a partir de l’any 2019) i especialment la inclusió de 
l’índex de revalorització desvinculat de l’increment de l’IPC, signifiquen una rebaixa programada del poder  
adquisitiu de les pensions, que s’ha concretat, per als anys 2016 i 2017, en una pèrdua del 2,3% per al milió i  
mig  de  pensionistes  catalans.  Enguany  mentre  les  pensions  tindran  una  revalorització  del’  0’25%,  les 
previsions  d'inflació,  tant  públiques  com privades,  preveuen un creixement  dels  preus  creixeran el  2018 
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l’1'5%.

Les polítiques del govern d'Espanya, representen una seria amenaça per el sistema públic de pensions. Amb 
les seves polítiques d'ocupació s'ha posat en perill la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat 
en un període de dèficits constants i creixents; I amb el nou mecanisme de revalorització, que es desvincula  
del poder adquisitiu I amb el factor de sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió en funció de l'esperança 
de vida, es condemna els pensionistes a un progressiu empobriment. I  tot això ho han fet  mitjançant la 
imposició, sense diàleg social I trencant unilateralment el consens del Pacto de Toledo. Amb aquesta política 
s'està preparant el camí per als fons de pensions privats, en detriment del sistema públic de Seguretat Social.

El fons de reserva de la Seguretat Social s'està sometent a un clar espoli i el dèficit ha estat compensat per  
retirades massives d'aquest fons de reserva que, de comptar amb 66.815 milions d'euros a finals de 2011, es 
situa,  en  el  dia  d'avui,  en  8.095  milions  d'euros,  i  que  si  no  s'ha  esgotat  totalment  ha  estat  com  a 
conseqüència del préstec de 10.192 milions d'euros de l'Estat a la Seguretat Social, contingut a la Llei de  
Pressupostos Generals de l'Estat del 2017. A tot d'això se li ha d'afegir les quantitats retirades del fons de  
mútues, per import de 8.621 milions d'euros en aquests anys. En definitiva, s'han necessitat fons per import 
de 93.2051 milions d'euros addicionals a les cotitzacions per poder fer front al pagament de les pensions en  
el  període 2012-2017. L'any 2018 ha començat  en la mateixa línia  i  el  PP, enlloc de plantejar  mesures 
serioses en el marc del Pacto de Toledo i el diàleg social, ha decidit continuar endeutant a la Seguretat Social  
amb un crèdit de 15.000 milions d'euros. Com ha reconegut l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal 
(AIREF),  aquesta situació està  relacionada amb la  devaluació salarial  provocada per  la reforma laboral,  
xifrant  en  15.000  milions  d'euros  (1,5  per  cent  del  PIB)  l'impacte  que  ha  tingut  en  la  previsió  de  les 
cotitzacions del Sistema de Seguretat Social.

El fons de reserva, recollit com una recomanació del Pacto de Toledo, estava previst per a ser utilitzat quan 
apareguessin les  majors  tensions  generacionals  sobre el  sistema,  entorn l'any 2023.  De no  haver  estat 
utilitzat, el fons tindria avui mes de 90.000 milions, inclús sense noves aportacions, només en base a la seva 
pròpia rendibilitat. En canvi, de continuar amb aquest ritme de despesa, la nostra guardiola de les pensions  
quedarà totalment buida l'any 2018. Es a dir, s'esgotarà deu anys abans del previst.

En aquest  sentit  la  proposta de la  ministra  d’Ocupació  i  Seguretat  Social  Fàtima Báñez d’ampliació del  
període de càlcul de les pensions al conjunt de la trajectòria de cotització dels treballadors i treballadores no 
s’adequa ni  en la forma ni  en el  fons al  debat, les propostes i  el  consens que requereix el  Sistema de  
Pensions. Alhora estimem que l’espai per presentar propostes de reforma del Sistema de Pensions és el 
Pacte de Toledo, i que la prioritat ha de ser garantir la suficiència i sostenibilitat de les pensions. 

No es tracta per tant de recuperar els millors moments de cotització, sinó de fer polítiques que millorin les 
cotitzacions  amb  l’objectiu  de  garantir  els  ingressos  que  necessita  el  sistema.  La  prioritat  per  tant  es  
fonamenta en dues qüestions: la millora de la qualitat de l’ocupació, i l’assoliment d’amplis consensos socials,  
en el  marc del Pacte de Toledo, per a garantir la sostenibilitat, però també la suficiència del Sistema de  
Pensions. 

Així mateix en el marc de la Comissió del Pacte de Toledo caldrà prioritàriament garantir la sostenibilitat del 
Sistema de Seguretat Social mitjançant una millora d’ingressos dotant de major progressivitat i adequació en 
la cotització, amb un augment de les seves bases màximes, l’equiparació de les bases de cotització dels 
autònoms al Règim General i l’augment temporal d’alguns percentatges de la cotització, reforçant el principi  
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de  separació  de  fonts  de  finançament  per  no  gravar  el  sistema  de  pensions  amb  la  despesa  de 
l’Administració de la Seguretat Social, executant un pla de xoc que permeti augmentar el nombre de llocs de  
treball i la seva qualitat i remuneració. 

Els grups municipals defensors d'aquesta proposta, considerem que el dret a les pensions i l'accés al sistema 
de Seguretat Social s'ha de considerar un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la reforma de la  
Carta Magna. Per això, plantegem mesures destinades a garantir el futur del sistema públic de pensions:  
Recuperant el Pacte de Toledo, i el diàleg social; aprovant un nou Estatut dels Treballadors que promogui  
drets laborals i ocupació de qualitat; i establint una font complementària de finançament de les pensions a 
càrrec dels pressupostos generals de l'Estat, com en la majoria dels països del nostre entorn. 

Per tot això s'acorda:

Primer.  Tornar  al  consens  de  2011  derogant  tots  els  canvis  legals  introduïts  al  llarg  de  la  legislatura 
2011-2015:  La  regulació  de  la  jubilació  anticipada  del  RDL 5/2013  i  de  forma  íntegra  la  Llei  23/2013,  
reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'índex de revalorització dels sistema de pensions de la Seguretat  
Social.

Segon. Revaloritzar les pensions d'acord amb la previsió d'inflació prevista per al 2018, no inferior al 1,5%.

Tercer. Eliminar el factor de sostenibilitat establert en la Llei 23/2013, que reduirà les pensions de jubilació en 
funció de l'esperança de vida de la cohort corresponent a partir de l'1 de gener de 2019.

Quart. Reiterar la petició de derogar el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, “de medidas urgentes para 
la reforma del mercado laboral” que ha rebaixat els salaris empobrint les classes treballadores, ha abaratit  
l’acomiadament indefinit i facilitat els acomiadaments col·lectius, destruint ocupació en el sector públic i privat.

Cinquè. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als Pressupostos Generals de l'Estat del 2018 
aquells que no corresponguin a prestacions, com les següents despeses entre d'altres: 

a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes, etc). Si es considera necessari  
mantenir alguna hauria de ser per la via de bonificacions i a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat.

b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social, tal i com es fa amb la resta  
d'organismes públics.

Sisè. Incrementar els ingressos del sistema:

a) Complimentant el finançament de la Seguretat Social, entre d'altres mesures, amb ingressos procedents 
d'impostos  destinats  anualment  a  completar  els  ingressos  per  cotitzacions  fins  que  aquests  es  tornin  a 
equilibrar dintre del sistema, com per exemple nous impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions  
financeres. Pensem que si tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest  
impost ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions.
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b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.

c) Garantir la sostenibilitat del sistema de pensions amb la introducció progressiva de finançament per via 
impositiva en el cas que sigui necessari, sobre la base d'un sistema tributari just i progressiu que tingui en 
compte la capacitat econòmica de les empreses i situï la pressió fiscal a nivells similars als de altres països  
del nostre entorn. 

 

Setè. Millorar la naturalesa protectora del sistema modernitzant la gestió del fons de reserva a travès d'una 
millora de la seva regulació, recuperant l'establiment de límits a la disposició de fons amb caràcter anual.

Vuitè. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa salarial propera al 40 % 
existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones (dèficit de gènere): 

a) Aprovació d'una llei d'igualtat laboral amb la fi d'eliminar la bretxa salarial, i per tant de cotitzacions, que  
acaba derivant en pensions més baixes.

b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011, d'incrementar la pensió de viduïtat  
per a majors de 65 anys que no rebin altre pensió pública fins a arribar el 60 % de la base reguladora, mesura 
que afecta de manera majoritària a les dones.

Novè. Introduir en el Pacte de Toledo, un nou principi de «reequilibri pressupostari», un concepte que implica  
una busqueda constant de racionalització de despeses i d'ajust d'ingressos cada any, i que tindrà efectes a 
mig termini i fins a finals dels anys 40 del segle XXI.

Desè.  Traslladar  els  presents  acords  al  Ministerio  de Empleo y  Seguridad  Social,  als  grups  polítics  del  
Congrés i Senat, Parlament de Catalunya, als sindicats de CCOO i UGT, IAC i les entitats municipalistes. 

Sobre el cofinançament de les escoles bressol municipals (exp. 188/2018)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat

La secretària llegeix la proposta.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: «Gracias alcaldesa. Seré 
claro y efectivo, todo lo contrario, por cierto, als últims governs que hem tingut a Catalunya. Para nosotros 
como socialistas, la educación 0-3 es una etapa fundamental, prueba de ello son todos los servicios que 
tenemos  en  este  ayuntamiento,  y  detalles  tan  significativos  como es  tener  la  regiduría  en  concreto  de 
Pequeña infancia, que en la resta de municipios, muchos de ellos no la tienen, dándole la importancia que sí 
se merecen, teniendo en el apartado en concreto esta edad de 0 a 3 años. Por ello consideramos que es  
inadmisible el abandono que ha padecido la educación por parte del Govern de la Generalitat, restando así 
oportunidades  educativas  y  de futuro  a  muchos  pequeños  y  pequeñas.  Esta  sentencia,  presentada  por  
ayuntamientos mayoritariamente socialistas, supone una clara advertencia para el Govern, para que a partir 
de ahora tome buena nota de sus compromisos y de sus obligaciones con la educación, y además, deja en  
evidencia, desde luego que su preferencia política no es la educación, pero bueno, ni la educación, ni la 
salud, ninguno de los temas sociales, que la resta  de…. bueno, en este caso los ciudadanos seguimos 
padeciendo y que siguen a día de hoy sin ser atendidos por parte, de lo que a priori son nuestros políticos, 
los políticos correspondientes. Nuestra defensa política en este aspecto es clara, siempre hemos defendido 
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que la educación de 0 a 3 años es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades, para garantizar 
la conciliación y para garantizar un derecho que para nosotros es universal. La Generalitat va deixar de pagar 
la part que li corresponia i ara per fi la sentència reconeix l’obligació que té el Govern de cofinançar aquestes  
escoles  bressol.  Sólo  decir  que  invertir  en  educación  es  invertir  en  calidad  para  tener  un  país  mejor 
preparado y con capacidad para afrontar las dificultades y que, quien no mira adelante, atrás se queda. 
Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias señora alcaldesa. No,  
simplemente hacer un pequeño apunte. Que la excusa que dio la Generalitat en su día para transferir la 
partida fue para abonar ese mismo importe actuaciones que son prioritarias del Departamento, así tal cual  
describe, para el pago de llars d’infants municipals pero que son concertadas. Nuevamente lo de siempre, la  
misma política de siempre, favorecer lo concertado que es mixto, en aras, en detrimento de lo público, que es 
de todos. Como bien  decía Iván, esto es lo que hace pues eso, que dificulta la conciliación laboral familiar y  
la igualdad de oportunidades, de las personas que no pueden o no quieren, o no creen en ese sistema 
educativo concertado o no pueden pagarlo. Simplemente era eso. Muchísimas gracias”.

Seguidament  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Pilar  Paz,  qui  diu:  “Gracias  señora 
alcaldesa. En primer lugar decir que esta propuesta que se trae a esta sala de plenos hoy, se refiere a la  
calidad de uno de los pilares del estado del bienestar, la educación. En este caso, de los más pequeños. Sin 
una financiación justa de esta etapa, se estará cometiendo un agravio hacia los hijos e hijas de las familias de 
clases trabajadoras, las de menos recursos. En segundo lugar, traemos aquí la necesidad de que el Govern 
de la Generalitat cumpla de nuevo con sus competencias hacia los ciudadanos en el  aspecto de ayuda 
económicamente  a  las  familias  que  lleven  a  sus  hijos  o  hijas  a  una  escuela  bressol.  La  pérdida  de 
financiación de este  ciclo educativo por  parte del  Govern de la Generalitat  es  inexcusable.  El  país  que 
queremos para todas no es el del país de los recortes, la falta de oportunidades o las desigualdades. Y unos 
servicios  públicos  de  calidad  son  un  buen  instrumento  para  luchar  contra  esa  desigualdad  y  falta  de 
oportunidades, instrumento necesario aunque no es suficiente. Por ello, a más de la necesidad de reclamar 
como  municipio  los  recursos  necesarios  para  nuestros  ciudadanos,  deberemos  también  reclamar  una 
financiación justa para las entidades locales y para la Generalitat de Catalunya. Esta reclamación de un 
nuevo pacto de Estado para la redistribución de los recursos entre las diferentes instituciones y territorios es 
para nosotros, el fondo del asunto. Ahora bien, ello no puede servir de excusa por parte del Govern para 
justificar  recortes  en  servicios  públicos  que  imposibilitan  a  las  clases  populares  acceder  a  servicios  de 
calidad. Excusarse es un agravio financiero, no es de recibo, sobretodo mientras la corrupción del Palau, las  
comisiones del 3% se pagaban, se seguían financiando escuelas de la élite del Opus, se invertían cifras  
insultantes en proyectos de difícil justificación económica y social, o se malgastaban recursos en campañas 
más llenas de propaganda que de información. La justa financiación que necesita la Generalitat debe ser  
negociada y acordada en un nuevo pacto de Estado, pero la falta de ese marco no puede ser utilizado como  
excusa argumental para seguir devaluando la calidad de los servicios públicos. Muchas gracias”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: “Gràcies. En primer lloc  
doncs manifestar el total compromís de l’AEB en tot el que és el període de 0-3, que considerem que és un 
període educatiu clau en el desenvolupament dels nostres nens i nenes. Dit això, no serem nosaltres qui 
defensarà les polítiques de CiU que tampoc avui no estan aquí, no pel mateix motiu que el PP i farem una 
cosa que no acostumem a fer aquí, que és que al césar lo que es del césar, i en aquest cas, doncs felicitar  
primer, després ja us donarem, però ara felicitar a la sectorial  d’educació del  PSC perquè va interposar  
aquest contenciós administratiu en tres ajuntaments, per una cosa que consideraven justa i evidentment l’han 
guanyada i creiem que ha de servir per revertir la situació. Però és clar, la situació tal com assenyalava la  
regidora Pilar Paz, ve motivada, més enllà de la política privatitzadora, que dèiem de manual de privatització 
anteriorment també a l’educació i també en el període dels 0 a 3 anys, doncs més enllà d’aquesta política 
privatitzadora de CiU, al  nostre entendre el  problema és el  sistema de finançament de la Generalitat  de 
Catalunya i en aquest cas, és quan, i ara ja anem per vostès de nou, doncs creiem que el Partit Socialista,  
doncs d’alguna manera hauria de reflexionar del per què s’ha arribat en aquesta situació, és a dir, quin és el 
sistema de finançament autonòmic, perquè d’alguna manera pensem que... o pensin fins a quin punt vostès  
mateixos  doncs  son coresponsables  de la  situació  econòmica de la  Generalitat,  no únicament  ara  amb 
l’aplicació de l’article 155, sinó en els anys als quals es refereix aquesta moció. Evidentment la subscriurem,  
perquè hi havia un finançament a terços entre Generalitat, els ajuntaments i les famílies, i el fet que el terç de  
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la Generalitat s’hagi anat reduint doncs va comportar doncs que o les famílies o els ajuntaments doncs fessin 
un esforç gran. També, en primera instància, quan els ajuntaments i les associacions municipalistes doncs 
recordaven a la Generalitat, escolteu, què passa amb aquests diners? La primera reacció de la Generalitat va 
dir, no, no, és que no hi ha diners. I va ser després que es va reconèixer, perquè es va descobrir que si que hi 
havia diners, però que aquests diners estaven destinats a les escoles concertades. Bé, jo m’he referit tant a la 
política privatitzadora de CiU, com a la necessitat del sistema de finançament, que crec que finalment no sé si 
ara és el temps per fer un pacte d’Estat, jo crec que aquest temps ja va passar, i que pot ser si haguéssim 
arribat, pot ser, si haguéssim arribat en aquest pacte d’Estat, doncs determinades situacions que s’estan 
donant, doncs no, no es produirien. Moltes gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «No he sentit tot el contingut de la intervenció, però bueno, passaré a contestar 
una... jo entenc que a vostè li agradi molt fer-nos protagonistes d’absolutament tot el que passa a la vida, 
però hi ha coses que s’han de matitzar. Primer, el sistema de finançament, tot i que evidentment hi ha un  
problema de finançament autonòmic, el sistema de finançament autonòmic es va millorar notablement a l’any 
2006, a l’època del tripartit,  essent conseller el  senyor Castells i  va ser  una millora molt  notable que va 
comportar un volum important d’ingressos per Catalunya, cosa que els governs que han governat després del  
tripartit, han fet tot el contrari que és trencar tots els ponts possibles per intentar resoldre aquest problema. I  
no dic que siguin els únics responsables, evidentment per entablar un diàleg les dues parts han de voler 
dialogar i no només una, però està clar que també totes les accions de govern, del govern de... no només de  
Convergència, també d’Esquerra i de la mà de la CUP, que li va aprovar els pressupostos. Si a nosaltres ens 
atorguen sense aprovar cap tipus de mesura executiva anar de la mà del PP, vostès si que van tenir la  
oportunitat de fer mesures executives, perquè vosaltres, o el seu grup o el grup al què vostè pertany a la 
Diputació de Barcelona, que és la CUP, va aprovar i va recolzar els pressupostosa Generalitat, aquests que 
retallen.  Aquests que posen 0 euros  a les escoles bressol,  vostès  van aixecar  la mà, votant  en positiu. 
Recordi’s, perquè hem de tenir memòria per recordar-nos de tot. I això és una realitat. Vostès van aprovar 
uns pressupostos que destinaven 0 euros a escoles bressol públiques, amb la qual cosa vostès també tenen 
part de responsabilitat política en què ara mateix no s’estiguin destinant diners a les escoles bressol. Agraeixo 
la felicitació de la sectorial  d’educació del  Partit  dels  Socialistes, que han estat  els  promotors d’aquesta  
demanda, que finalment l’hem guanyada, i comportarà que es restableixin els diners als ajuntaments. I també 
és veritat que és un problema de finançament, però també de distribució de recursos, no només de decisions  
o d’impossibilitats de recursos. Vostè ho ha dit molt clarament, han dit que tenien diners, però que ho van  
destinar a altres coses. Per això jo crec que, sense negar que hi hagi un problema de finançament, que jo 
comparteixo amb vostè la necessitat de tenir un millor sistema de finançament, el sistema de finançament no 
és el culpable de tot el què passa en el món, ni el 155 tampoc, ni el 135, son els culpables de tot el què passa  
en el món».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa. Tothom 
té mantres, i vostè té el mantra de què nosaltres som de la CUP i ja està, i ho repeteix i bueno, una mentida 
repetida moltes vegades doncs sembla veritat i ja està. Nosaltres som un partit municipalista que formem part  
de les candidatures Alternatives del Vallès i que pel treball estrictament municipalista vam signar una coalició 
amb les candidatures d’Unitat Popular. Per tant, no falti a la veritat, no menteixi. D’altra banda també és cert  
que nosaltres tenim els nostres mantres i els nostres mantres es diuen article 135,  i els nostres mantres es  
diuen article 155,  i els nostres mantres es diuen doncs falta de finançament o no un finançament just,  i els  
nostres  mantres  es  diran  dèficit  fiscal.  En  tot  cas,  políticament  doncs  cadascú  defensa  els  seus  
posicionaments, de vegades amb mantres que son certs i de vegades amb mantres que no ho son. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Bueno, no negarà que vostè és un diputat de la Diputació de Barcelona que està  
en el grup de la CUP. Això no ho negarà».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: «Gràcies. Continua amb el mantra i bé, 
escolta, si li va bé políticament doncs el pot esprémer tant com vulgui. Si, jo soc diputat provincial en un grup  
que es diu CUP-Poble actiu i nosaltres formem part de la coalició Poble actiu, però no formem part de la CUP. 
Per tant, ja ho pot repetir tantes vegades com necessiti. Gràcies».

S’aprova per unanimitat el següent acord:
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A la pròpia Llei d’Educació es reconeixia les escoles bressol o llars d’infants com a part de l’educació Infantil  
amb un objectiu molt clar :

“...L’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els  
primers  anys  de  vida,  a  l’inici  del  procés  d’aprenentatge,  i  ha  de  prevenir  i  compensar  els  efectes  
discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural….L’etapa d’educació infantil consta de  
dos  cicles:  el  primer,  primera  infància,  comprèn  entre  els  zero  i  els  tres  anys  d’edat;  el  segon,  primer  
ensenyament, comprèn entre els tres i els sis anys d’edat… Durant l’educació infantil s’ha d’assegurar la  
detecció precoç de les necessitats educatives específiques i de les manifestacions evolutives que puguin  
indicar un risc de trastorn dels alumnes, que han de rebre una atenció ajustada a llurs  característiques  
singulars….” (Article 56).

El Departament d’Educació va elaborar el Mapa de 0-3, tenint en compte la complexitat i les característiques 
de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i  
el manteniment de les places previstes a la Llei. Això va permetre que a comarques i ciutats de la demarcació 
de Barcelona amb molta població infantil entre els 0 i 3 anys incrementessin l’oferta. En aquest sentit, el 19 
de novembre de 2010 es va signar un Acord Marc entre la Generalitat de Catalunya, la FMC i l’ACM, referent 
al finançament del sosteniment de les places públiques de les llars d’infants de titularitat de les corporacions  
locals i s’establia una aportació de la Generalitat de 1800€ per alumne per al curs 2010-2011. L’acord preveia  
que el cost de les Escoles Bressol Municipals es cobriria de manera similar entre les famílies, els ajuntaments 
i el Departament d’Educació. Per la qual cosa 1/3 del cost havia d’estar finançat per la Generalitat: 1800€.  
Segons aquests acords la Generalitat havia de finançar amb 1800€ el curs 2011/12. No ho va fer i es va 
plantejar anar passant de 1800€ a 1600€ fins a 1300€, i el 2012 es va amenaçar amb 1000€ per acabar en 
els 875€.

A partir del curs 2012/2013 el sosteniment de les Escoles Bressol Municipals passa a ser una suplència  
espontània de les Diputacions, en especial la de Barcelona ja que és la demarcació amb major nombre de  
places 0-3. L’import total de les aportacions de la Diputació de Barcelona per Escoles Bressoles va creixent  
de 2012 a 2017 i se situa poc a poc en més de 20 milions d'euros que inclouen a algunes subvencions a  
escoles  bressol  privades  i  beques  menjador.  Cal  no  oblidar  que  aquests  ja  eren  recursos  adreçats  als  
municipis  perquè surten de projectes  i  programes de suport  al  món local  que es  deixen de fer.  Fins  el  
pressupost de 2017 de la Diputació de Barcelona la partida d’Escoles Bressol no estava creada dins del  
Pressupost ordinari i  es feien les aportacions a través de Plans Complementaris. Enguany, el pressupost 
2018 aprovat definitivament el passat 11 de gener de 2018, trobem inclosa una partida de funcionament i 
escolarització escoles bressol amb un import de 24,2 milions d’euros.

En aquest context els ens locals van optar per internalitzar el cost que va deixar de cobrir la Generalitat,  
traspassar-ne una part a les famílies en forma d’increment de quotes i, en alguns casos, compensar-ho amb 
la introducció de sistemes de tarifació social o bonificacions en funció de la renda familiar. 

El setembre de 2014, 36 municipis van iniciar un recurs Contenciós Administratiu contra la Generalitat pel 
finançament de les Escoles Bressol per recuperar el recursos pactats el 2005 i el 2010 i percebre els imports  
corresponents de les anualitats de 2012, 2013, 2014 (cursos escolars 2011-12, 2012-13, 2013-2014. 

Els darrers Governs de la Generalitat no han estat prou sensibles a les necessitats educatives del nostre 
país, essent l’anul·lació de l’aportació econòmica del Govern de la Generalitat al sosteniment de les escoles  
bressol de les accions més perjudicials per a la preservació del dret a l’educació.

Fruït  del  procés  de  prova  d’aquesta  demanada  col·lectiva,  la  Generalitat  de  Catalunya  va  fer  arribar, 
mitjançant el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, un certificat sobre el destí de la 
partida del pressupost de la Generalitat de Catalunya adreçada al pagament dels convenis d’escoles bressol 
municipals de 2012, 2013 i 2014. L’argument del Departament va ser: “la necessitat transferir l’import de la  
partida (D/4600007/421A) de funcionament de llars d’infants municipals a d’altres partides del pressupost per  
al  pagament d’actuacions prioritàries del Departament”.  L’any 2012 es van transferir  42.759.435,99 € pel 
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pagament de la nòmina delegada dels Concerts Educatius i 39.000.000€ l’any 2014.

Atès que el  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó als ajuntaments que van  
practicar  una  actuació  judicial  individualitzada  com els  que  va  formular  a  la  demanda  col·lectiva  en  el 
contenciós plantejat contra la Generalitat de Catalunya per al finançament de les escoles bressol i que obliga  
la Generalitat a abonar als ajuntaments les quantitats deixades de percebre per al sosteniment de les llar 
d’infants municipals 

Atès que el Departament d’Ensenyament ha incomplert l’Acord Marc de 19 de novembre de 2010 i ha suplert  
l’acció de govern –obligada a la subvenció- amb fórmules arbitràries, com per exemple convenis bilaterals 
amb determinats ens locals que han vingut a substituir la via del conveni o acord marc per altres vies de 
finançament intervingudes per les Diputacions que han assumit parcialment l’auxili necessari, en defecte del 
titular de la competència i l’obligació.

Atesa l’obligació de subvencionar i de comptar amb l’instrument de fixació econòmica (el Conveni o Acord 
marc), regularitzant el compliment homogeni al territori, les subvencions previstes, els terminis de pagament i 
el  compliment  de  l’obligació,  comprometent  partides  pressupostàries  concretes  amb  habilitació  de  fons 
suficients 

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona de 30 de març de 2017 va aprovar la moció dels Grups Polítics  
del  Partit  dels  Socialistes  de Catalunya i  de l’Entesa de la Diputació  de Barcelona, sobre la  millora  del 
finançament de les escoles bressol públiques en la que s’instava entre d’altres a: 

1. Que el Departament d’Ensenyament elabori una nova proposta de corresponsabilització de costos i 
de sosteniment, i de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants titularitat municipal, per al  
curs 2016-2017, que inclogui  el  compliment  de la Llei  2/2004, del  9 de juliol  de creació de llars  
d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència financera i 
la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social.

2. Recuperar  la  subvenció  per  a  escoles  bressol  d’abans  de  la  crisi  i  que  el  finançament  de  les  
públiques torni a mans de la Generalitat, que és la que en té les competències.

3. Que  la  Diputació  de  Barcelona  faci  el  càlcul  de  la  totalitat  de  l’import  que  hauria  d’abonar  el  
Departament d’Ensenyament, en concepte de retorn, de l’avançament de les quantitats provisionades 
en els programes de suport a les llars d’infants municipals i exigeixi la seva transferència. 

L’Ajuntament de Badia del Vallès proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

1. Instar  el  nou govern de la Generalitat,  quan es constitueixi,  a resoldre amb caràcter  general  els 
compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals i  que s’incorpori al 
proper pressupost de 2018 les consignacions concretes amb habilitació de fons suficients per a la 
regularització del finançament no abonat o pendent de liquidació a les administracions locals des del 
curs 2012-2013.

2. Reiterar  la  demanda  al  Govern  de  la  Generalitat,  quan  es  constitueixi,  d’elaboració  d’una  nova 
proposta de coresponsabilització de costos i de sosteniment, i de places per a infants de 0 a 3 anys  
en llars d’infants de titularitat  municipal,  per  al  proper curs, que inclogui  el  compliment de la Llei 
5/2004, del  9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i  la Llei  12/2009, del  10 de juliol, 
d’educació, el principi de suficiència financera i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social.

3. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya i a les escoles bressol del municipi. 

Moció AEB: Per configurar una oferta d'activitats adient i complerta per a infants i joves durant les 
vacances de Nadal (exp. 182/2018)
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No hi ha acord / REBUTJADA Motiu: Manca de quòrum

La secretària llegeix la moció.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rubén Toro, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa. Bé, des  
de l’assemblea de l’AEB presentem aquesta moció, perquè creiem, com a ciutat, hem d’anar més enllà de 
l’oferta actual en l’àmbit del lleure educatiu infantil i juvenil no formal. I contemplem aquests eixos com a  
fonamentals per l’educació integral dels infants i adolescents. El món local és la mida justa per desenvolupar  
estratègies que juguin a fer-los créixer. Els ajuntaments, malgrat tenir molt poques competències en l’àmbit  
de l’educació  reglada,  si  poden definir  estratègies  en l’àmbit  de l’educació  no reglada,  que permetin un  
context clarament educador sobre el conjunt de la població, en aquest cas, en les franges més joves. Però 
per definir-les cal una visió transversal en temes d’infància i adolescència i que totes les decisions municipals  
que es prenguin tinguin en compte aquest nombrós col·lectiu, més enllà del calendari escolar o de la primera  
part de les vacances d’estiu. Aprofitem el Consell d’infants per fer valdre les seves demandes i repensar quin 
és el model d’oferta d’oci en el lleure, que aquest ajuntament té actualment, i si realment dona resposta a les 
necessitats dels infants i joves de Badia. De moment ens centrem en el Nadal amb el desig que es prengui  
nota i en els propers períodes vacacionals hi hagi un canvi de model amb una oferta d’acord amb el què es 
mereixen els nostres infants i joves, aprofitant que donem tanta importància a l’educació reglada, des de 0-3 
en  endavant,  per  nosaltres  és  igual  d’important  0-3,  cicle  inicial,  universitat,  secundària  i  per  suposat 
l’educació no reglada. Gràcies».

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli  Ruiz, qui  diu: «Bien, muchísimas gracias señora 
alcaldesa. Como no puede ser de otra manera, mi voto será a favor de esta moción. Evidentemente, como  
bien  ha  detectado  AEB,  en  antaño  sí  que  teníamos  muchísimas  actividades  en  épocas  festivas  como 
Navidades, períodos vacacionales, Semana Santa y verano. Es cierto que últimamente no se están haciendo 
políticas  en  este  sentido,  y  yo  creo  que  es  un  punto  que  podemos  mejorar  y  podemos  trabajar  por  
muchísimos motivos, entre ellos porque favorece la interacción y la diversidad, forma parte de la educación 
integral como ser humano, como futuras personas adultas que serán y que formarán parte de esta sociedad y  
por  lo que también hemos dicho anteriormente referente al  tema de les llars  d’infants, a las guarderías, 
también favorece y ayuda en la conciliación familiar para aquellas familias que se ven obligadas a trabajar en 
época de vacaciones para los niños per no para los padres. También favorece la igualdad de oportunidades y 
reduce,  evidentemente,  la  desigualdad,  puesto  que  todo  el  mundo  podría  tener  acceso  a  ese  tipo  de 
actividades, que sólo aportan beneficios, tanto a las familias como a los niños. Por ese motivo, daré todo mi 
soporte a esta moción. Muchísimas gracias por presentarla, estoy absolutamente de acuerdo. Muchísimas 
gracias».

A continuació  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  a  la  senyora  Pilar  Paz,  qui  diu:  «Gracias  señora 
alcaldesa. Comenzaré diciendo que el grupo municipal de BeC, daremos apoyo a esta moción. Nos parece 
interesante, tanto en el fondo como en la forma propuesta por el grupo del AEB. Las debilidades de nuestra  
oferta de ocio, en determinados períodos del año en nuestro municipio, deben ser puestas de manifiesto para 
ir  a buscar una oferta mayor de calidad y extensión. La propuesta de hacer más y mejores actividades, 
depende de tres factores que son, los recursos, las necesidades de las familias y por supuesto la intención 
política.  Los  recursos  a  destinar  no  parecen  ser  inasumibles  para  nuestro  presupuesto  municipal.  La 
discusión  del  presupuesto  2018,  podría  ser  un  punto  de  partida  para  destinar  recursos  a  este  tipo  de 
actividades. No nos parece imposible destinar una partida a la organización del festival de la infancia, de una 
fiesta de fin de año, espacios de ocio alternativos para jóvenes e infantes en nuestro municipio u otros  
familiares. Las necesidades de las familias siguen siendo patentes en estos períodos. Facilitar la conciliación 
laboral a las familias de Badia, a precios adecuados, nos parece una necesidad real. Las cargas de cuidados 
de los pequeños recae sobre las abuelas y los abuelos en estos períodos. Eso está bien si lo es de manera 
voluntaria y no obligatoria. Si no, las familias se ven obligadas a realizar auténticas piruetas para poder dejar  
a alguien de confianza a cargo de los niños y las niñas. Pensamos que las instituciones públicas deben  
fomentar este tipo de espacios para impulsar aún más la convivencia y el ocio juvenil, además de facilitar la 
vida laboral a las familias de estos adolescentes e infantes. Solamente nos quedaba por recordar la intención  
política. Ampliar este tipo de ofertas lúdicas desde las instituciones públicas tiene una repercusión inmediata 
en la vida de los ciudadanos, y éste ha de ser nuestro principal objetivo como personas con responsabilidad 
pública. Por tanto, daremos apoyo a esta propuesta. Muchas gracias”.
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Seguidament dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: “Gracias alcaldesa. Bien, la manera de hacer 
política del equipo de gobierno socialista, como ya hemos manifestado en otros plenos, no es la de imponer 
desde este plenario qué hacer, a golpe de moción, sino la de contar con los colectivos implicados, que en 
este caso serían nuestros pequeños, nuestras pequeñas, nuestros jóvenes, promoviéndoles sus intereses, 
para acompañarlos, y que sean ellos y ellas quienes vayan marcando su propia agenda de actividades que 
se  realicen  en  nuestro  municipio.  Con  los  jóvenes  ya  hace  tiempo  que  lo  hacemos  así,  se  realizan  
actividades, que en otros municipios pues no se harán y aquí sí, como puede ser  “Dance expression day”, 
donde además ya involucramos, en este caso, a entidades del municipio, “El túnel del terror”, se hacen dos  
excursiones cada año, ahora dentro de poco se irán al Skating, bueno, hacemos una fiesta karaoke con 
barbacoa a final de curso, una fiesta trimestral, entre otras. Y lo mismo ocurre con los más pequeños y las 
más  pequeñas,  que  tal  y  como  decía  Rubén,  y  tal  y  como  dice  la  moción  que  presenta  AEB,  bueno, 
consideramos que a través del  Consell  dels  infants,  es fundamental  para poder trabajar el  ámbito de la  
infancia y nos permite contar con ellos y también con los amics y las amigas del Consell, por ejemplo para  
impulsar, que este año lo haremos por primera vez, si todo sale bien, la primera fiesta de la primavera. Por 
tanto, dicho esto, la moción que presenta el grupo de AEB, nos resulta interesante de contenido, compartimos 
el contenido, entre otras cosas porque que recordemos es la primera vez que nos hacen llegar qué piensan al 
respecto y también es de agradecer. Lo consideramos interesante para tenerlo en cuenta, para compartirla 
con los pequeños, con los jóvenes, y ver qué opinan y qué piensan al respecto, para después poder decidir 
en función del presupuesto de que disponemos, porque todos sabemos, aunque a veces parezca que no es 
así, que si incrementamos oferta por un lado, tendremos que dejarla de hacer por otro. Por tanto, por nuestra 
parte recogeríamos las aportaciones y tomamos nota, como se nos pide, con una actitud proactiva, pero 
siendo conscientes que todo es mejorable, pero no votaremos a favor de una moción, que como ya decía al  
principio determinaría la agenda de actividades, por ejemplo, imponiendo una fiesta de fin de año, cuando ya  
lo hemos planteado a nuestros jóvenes y nos dicen que ya tienen su fiesta prevista con su grupo de amigos y  
a priori no muestran interés, o por ejemplo el Salón de la infancia y de la juventud, que como idea es genial,  
pero tan siquiera sabemos si les interesa y además hay que ser conscientes que se trataría de un evento  
muy caro y que por tanto deberíamos dejar de ofrecerles otras actividades. Estamos de acuerdo y la moción  
nos hace reflexionar al respecto, pero pensamos que en la medida de lo posible qué se hace o se deja de  
hacer se debe realizar junto a ellos y a ellas y a las familias. Y desde luego que imponerlo desde este pleno 
no es la manera más indicada a nuestro parecer. Así pues, como ya he adelantado, votaremos en contra de  
esta moción por no considerar que sea la manera apropiada, ya que nuestra manera de trabajar no es la de 
imponer actividades que se organizan a nivel técnico, sino hacerles partícipes de ellas. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rubén Toro, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa. Bueno, no 
sé dónde ves la imposición o dónde la ven ustedes. Nosotros lo que pretendemos es  que… no se quiere 
seguir fil parranda la moción, como bien decía, pues coger propuestas y tal, y en ésta buenomia, que he visto  
de que aunque van a votar en contra van a decir, bueno, votamos en contra pero hay cositas que molan. Lo 
que se trata es de ofrecer, de dar, facilitar una oferta, una oferta, hacia... a los niños, a los adolescentes de  
Badia de una cosa que no existe, osea, para lo que viene, el manual de participación juvenil o participación 
infantil, no es solamente facilitar un espacio donde los jóvenes y los niños puedan decidir qué quieren o qué 
no quieren hacer. En la etapa, en el desarrollo cognitivo en que se encuentran en la actualidad, hay que 
facilitar, facilitar significa que nosotros, desde nuestra adultocracia, sabemos que hay unos espacios o unas 
fechas donde sería bueno que los jóvenes tuvieran un espacio relacional. Un espacio relacional donde haya 
una sistematología pedagógica. Entonces, como imposición no sé dónde la han visto, nosotros solamente 
hemos hecho una propuesta, para eso, para poder ayudar a crear estos espacios. Y bueno, no veo dónde  
está el mal ni  dónde está la imposición, era una propuesta pedagógica, simplemente. Y sabemos que el 
Ayuntamiento de Badia  tiene un equipo de profesionales,  que están vamos,  más que capacitados  para 
hacerlo y que lo desarrollarían y lo verían con muy buenos ojos. Gracias”.

La senyora alcaldessa diu: “Yo por aclarar un poco y que no parezca que estamos aquí…. con un mal rollo. 
Aclarar un poco la metodología con la que nosotros trabajamos desde hace tiempo con los adolescentes 
básicamente,  que  es  una  metodología  de  medi  obert.  Nosotros  abandonamos  el  sistema  de  planificar 
nosotros la oferta de actividades, por una co-creación y una creación propia por parte de los adolescentes. 
Nosotros consideramos que el hecho de definir nosotros una programación de actividades, que es lo que pide 
la moción, la moción claramente establece una serie de actividades a realizar en un período determinado, y  
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actividades muy concretas. Nosotros lo recogemos como un planteamiento a debatir y a tener en cuenta, 
pero no podemos aprobarlo como moción, porque el pleno se está comprometiendo a hacer una serie de 
actividades concretas en un período concreto, y no es nuestra forma de trabajar. Nosotros trabajamos con los 
adolescentes  desde otra  perspectiva y  de hecho con nuestros  técnicos  lo hemos  hablado.  Nosotros  no 
trabajamos desde la perspectiva de imponer nosotros una programación cultural. Podemos compartir o no 
que determinadas actividades puedan ser mejor o peor para ellos, pero es que nosotros trabajamos desde 
otra  perspectiva,  nosotros  no  programamos  para  ellos,  nosotros  programamos  con  y  desde  ellos  las 
actividades que hacemos. Entonces nosotros por eso no podemos aprobar esta moción, pero sí recibimos 
todas las propuestas que se han hecho y se han puesto encima de la mesa de una manera positiva y las  
trasladaremos donde corresponde. Compartimos que evidentemente, la sistematología pedagógica la tienen 
que tener los propios educadores de calle, pero una actividad como el Salón de la infancia, o la organización 
en si mismo de una fiesta de Cap d’any, yo no le veo esa sistematología pedagógica. Le puedo ver una 
sistematología pedagógica si ellos se implican en la creación de la actividad, si ellos son co-responsables en 
la  organización  de  la  actividad.  Eso  es  un  poco  el  planteamiento  que  nosotros  hacemos  desde  esta 
perspectiva, y es lo que quería decir Iván cuando ha hecho la exposición de nuestro posicionamiento de voto. 
Pero es un voto en contra de la moción porque no compartimos esa manera, osea nosotros no compartimos 
que  nosotros  desde  aquí  tengamos  que  imponer  una  oferta  de  actividad  cultural  en  un  período  muy 
determinado que es lo que plantea la moción. Simplemente es eso. Por eso votaremos en contra”.

Es rebutja pel vot de qualitat de l’alcaldessa (En contra 8 PSC, a favor 5 AEB, 2 BeC i 1 regidora no adscrita),  
la següent moció: 

Segons  l’IDESCAT,  una  part  important  de  la  ciutadania  de  Badia,  aproximadament  uns  2.100  habitants 
(15.5%) de la població total, són menors de 14 anys. Cal, doncs, dotar la ciutat durant tot l’any, també durant 
el període nadalenc, d’activitats per a aquesta franja d’edat. L’AEB considerem que en els últims anys la  
programació durant les vacances d’hivern (període comprès aproximadament entre els dies 22 de desembre i  
el 7 de gener) ha anat disminuint i que l’oferta d’activitats per al públic infantil i juvenil és inexistent. Creiem 
que un Ajuntament que ha centrat la seva estratègia en el “Consell d’infants” com a eix fonamental de treball  
en l’àmbit de la infància hauria d’oferir activitats posant el focus en l'atenció i desenvolupament d'infants i  
joves. 

Les diverses mancances que detectem a l’actual programació són:

- Manca d’oferta de casals per a infants i joves. Aquesta manca d’oferta perjudica a moltes famílies en la seva 
conciliació laboral, i a més es perd una oportunitat per a educar els infants i joves fora de l’àmbit escolar. 
Enguany, durant el període de vacances, no s'ha realitzat un sol casal participat per l'Ajuntament.

- Manca d’oferta d’espais lúdics i de desenvolupament per a la infància i jovent, com el Saló de la infància i  
joventut, que s’ha organitzat a diferents municipis del voltant.

- Festa de Cap d’Any: creiem que l’Ajuntament hauria d’oferir una festa de Cap d’Any, dirigida sobretot als 
joves, per evitar desplaçaments innecessaris a altres ciutats aquella nit, així com oferir al públic juvenil una 
activitat a la seva ciutat. 

Cal, per tant, que l'Ajuntament de Badia desenvolupi un rol proactiu i propositiu per tal de garantir una oferta  
lúdica equilibrada, de qualitat, sostenible i que respongui a les necessitats de la població més enllà de la  
publicitat  i  l’efectisme.  Per  tot  l’anterior  exposat,  L’AEB  proposem  a  la  resta  del  plenari  els  següents 
ACORDS:

1. Organitzar i articular una oferta d'oci i lleure a Badia durant les vacances de Nadal dirigida a infants i  
joves,  vetllant  per  l’existència  i  promoció  d'espais  i  activitats  accessible  per  a  tothom, 
independentment de la seva condició econòmica, física o cognitiva.

2. Vetllar  per  oferir  una  programació  ajustada  a  la  realitat  i  horaris  dels  infants  i  pares  i  mares  
treballadores, i que cobreixi de manera prioritari el període de vacances.
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3. Promocionar i facilitar la realització de casals d'oci i lleure, amb la col·laboració d'entitats de lleure 
infantil, juvenil, culturals i/o AMPAs.

4. Promoure una Festa de Cap d'any organitzada per l’Ajuntament.
5. La realització del Saló de la infància i joventut organitzat per l’Ajuntament.
6. Realitzar una bona difusió de la programació, tant en paper com habilitant els mitjans digitals adients 

per fer accessible la difusió de les activitats i l'accessibilitat de tots els col·lectius presents a la ciutat.

Moció AEB: Per la reducció i millora en la recollida selectiva dels residus del Mercat Setmanal (exp. 
187/2018)

Favorable Unanimitat

La secretària llegeix la moció.

Seguidament,  la  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Rubén  Toro,  qui  diu:  «Gràcies  senyora 
alcaldessa. Aviam com reaccionem davant d’una imposició de tenir neta Badia. Com ja heu pogut escoltar, 
des de l’assemblea d’AEB proposem avançar cap a un model de sostenibilitat en el qual estiguin implicades 
totes les parts que intervenen en aquesta cadena de generació de residus. En aquest cas la nostra aposta es 
de la perspectiva de la prevenció i de la presa de conciència de la importància de la separació de residus, 
però no renunciant a l’objectiu de residus zero. Volem aprofitar  per remarcar  la gigantesca tasca que fa 
l’equip de neteja, que en un temps record, ha de netejar l’espai perquè aquest recuperi la seva normalitat. Tot  
i la seva dedicació, no poden evitar el fet que mentre el mercat està operatiu, alguns d’aquests residus quedin  
fora dels marges del mercat. Per això i l’esmentat abans a la moció, creiem que pot esdevenir una estratègia  
clau per afavorir un canvi de model actual, del tractament de residus en aquest espai. Gràcies».

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli  Ruiz, qui diu: «Muchas gracias señora alcaldesa. 
Como no puede ser de otra manera, mi voto será a favor de esta moción. Debemos caminar hacia un modelo  
de sostenibilidad y todos vemos como queda nuestro mercado municipal  después de.....  cuando ya han 
recogido  todo.  Es  importante  la  separación  de  resíduos  para  avanzar  en  un  modelo  de  sociedad  más 
sostenible. Y por ese motivo, daré mi soporte a esta moción. Muchísimas gracias».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa. Seré molt  
breu. Només dir que el grup municipal de BeC donarem suport a aquesta moció, i ho farem per dos motius. 
En primer lloc perquè creiem, la veiem una moció dintre dels seus punts factible, raonable i realitzable, no es  
una qüestió aquí impossible. I en segon lloc, perquè si no aprovem aquesta moció, el nostre propi Pla local de 
residus, se’ns tirarà a sobre. Amb la qual cosa, millor adelantant-se, començar a fer temes, a treballar amb els 
paradistes,  a  treballar  tot  això  que  és  més  o  menys  l’esperit  que  mana  aquesta  moció,  aquest  esperit 
participatiu que tenim en el tractament amb les polítiques educatives del joves, també traslladar-les a les  
polítiques de recollides en el mercat setmanal. Anar fent perquè sinó el nostre Pla municipal de residus se’ns  
tirarà a sobre, llavors, fem-ho bé i ja està. Per tant, només dir això i donarem suport, plenament suport a  
aquesta moció. Gràcies». 

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafa Moya, qui diu: «Gracias alcaldesa. Desde 
el grupo municipal socialista vamos a votar a favor de esta moción, porque entendemos que es una moción 
muy razonable, muy realizable y muy adecuada y muy centrada en lo que es nuestro municipio. Pero aparte 
de votar a favor, yo quiero hacer una reflexión, y quiero hacer una reflexión sobre todo al AEB o aparte del  
AEB. Nos parece una propuesta acertada y que compartimos y que pondremos en marcha. Yo solamente 
quería añadir una reflexión a título individual,  pero también colectivo, que muchos vecinos nos han hecho 
llegar. Porque si bien es cierto que al AEB le molestan los plásticos del mercadillo, no es menos cierto que a 
muchos vecinos les molestan sus plásticos amarillos. Y vamos a pedirles, igual que vamos a ser exigentes  
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con los paradistas y con la gente del mercadillo, que ustedes mismos sean exigentes con gente de su propio 
grupo que se dedica a mancharnos la ciudad de plásticos amarillos y de adornos y decoraciones. Muchas 
gracias».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rubén Toro, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa. Tenemos 
la santa manía de cuando hacemos algo, lo hacemos con la firma del AEB y no nos escondemos. Y si 
hacemos algún tipo de acto, lo hace el AEB. Y este acto lo hace con el beneplácito de la asamblea del AEB. 
Por lo tanto, esos plásticos amarillos, que usted afirma aquí ahora mismo, que los ha puesto el AEB y que 
molestan muchísimo a la ciudadanía, yo le agradecería que nos dijera en qué momento el AEB los ha puesto, 
en qué momento el AEB ha dicho que ha puesto un plástico amarillo en cualquier sitio de Badia. Puede usted 
a lo mejor, a lo mejor puede usted confundir otras asociaciones o otros movimientos sociales, que podamos  
tener cierta sinergia y confluir en alguna intersección, ya sea política o social, pero no ponga usted el nombre  
del AEB donde no toca. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafa Moya, qui diu: “Gracias alcaldesa. Hay gente de la que  
ha colocado los lacitos que es gente del  AEB. No pasa nada. Hay gente de la suya que colocan lacitos  
amarillos. No pasa nada».

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rubén Toro, qui diu: «Aviam. És aquest l’espai? En serio?  
És aquest  l’espai? Pot vostè dir  un nom i un cognom d’una persona, d’una regidora, d’una integrant  de 
l’assemblea de l’AEB que ha posat un llaç de plàstic i aquest llaç de plàstic, o aquest plàstic o el que sigui del  
color groc, lila, o del que sigui que també es pot associar a lo millor a algo lila o inclús alguna pancarta de 
l’amiant, ja no sé perquè sembla una anada d’olla total. Em diu el nom, el cognom, aquí, perquè la gent  
sàpiga qui es o només gente de la suya, caemos en la rumorología… está muy feo caer en la rumorología y 
demás, porque también yo podría decir nombres y no es el espacio, de gente afín a determinados partidos  
que se dedican a ir quitando propaganda de otros partidos, pero no es el momento, no lo voy a decir y no me  
apetece porque tampoco es nuestro estilo”.

La senyora alcaldessa diu: “Bueno, ja està. Bueno, no sé, jo crec que ja està prou debatut, ja està, pues si  
cap membre de l’AEB coloca llaços grocs, pues ja està, ja ha quedat aclarit”.

La  senyora alcaldessa dona la paraula  al  senyor  Rafa Moya, qui  diu:  «Sí,  no.  Solamente para matizar. 
Supongo que el cartel de avenida Mediterráneo número 14 que hasta antes de ayer estaba, de la campaña 
de las últimas elecciones,  que pone 155, que es  de su grupo,  lo habrá puesto alguien de su grupo, o  
tampoco?».

La senyora alcaldessa diu: «És igual. Els membres de l’AEB quan participen en entitats... Ja està, no passa 
res. No passa res, ja està. No passa res. A nosaltres.... (........) Si no es vol disculpar, el senyor Moya no es  
vol disculpar. Ja està, calma. (........) Bueno, ja està. (........) Bueno... (........) I tant que si, el que passa és  
que..... ja està. Bueno, ja està. El senyor Moya ha fet una afirmació, vostès diuen que no és veritat i ja està,  
ha quedat clar. Ha dit que cap... (........) Vostès diuen que cap membre de l’AEB ha posat llaços grocs i ja  
està. I ell diu que si, pues ja està. Punt. (........) Posar un llaç groc és difamar? (........) Vostès no han posat cap 
llaç groc en cap moment? (........) Cap? (........) Cap? (........) Pues ja està. És que crec que no ha insultat. La 
única cosa que ha dit, que ha tingut coneixement de què persones del seu grup que siguin curosos, pues 
vostès diuen que vostès no han estat.... i ja està. (........). Bueno, i vostès, a nosaltres ens han fet culpables de 
moltes coses amb el 155 i dient que som de la mateixa manera que el PP. I fa 4 dies aquí ens estaven  
culpabilitzant a nosaltres, perdoni’m, se’ns estava culpabilitzant a nosaltres de moltes coses que estaven fent 
des del Govern central. I ja està i forma part del lloc polític. Punt, ja està, ja assumeixo. (........) Ja està. És  
que crec que tampoc s’ha fet cap acusació de cap delicte.  (........) Bueno és igual (........). Ha posat sobre de  
la taula una reflexió. Ja està. (........) Bueno, pues ja està. (........). El senyor Pérez tenia la paraula demanada, 
la vol demanar?».

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «No, no, disposats a  
reflexionar jo també vull fer la meva reflexió, és evident. Jo pensava que la moció anava de residus i ho diu  
una persona que no és sospitosa ni de ser independentista ni de penjar llaços grocs, ni verds ni taronges. Ho 
diu una  persona. Em sembla que parlar  d’una  situació de gent  que està  fent  una  manifestació política, 
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acertada o desencertadament, i tractar-lo com un residu, a mi personalment i al grup municipal de l’AEB, ens 
sembla una falta de respecte, senyor Moya i ho diu una persona no sospitosa de independentisme. I acabo, i  
acabo. Vaig dir, en aquesta sessió plenària que no intoxiquéssim aquest ple. Si senyora alcaldessa, vam dir,  
mantenim el respecte, respectem les idees, respectem tot, i tractar de residu, perquè si algú tracta de residu 
algun dels símbols que representa a la gent que m’ha precedit en a mi, jo em sentiria ofès i puc entendre que 
hi hagi gent que en aquesta sala de plens s’hagi pogut sentir ofesa pel comentari del senyor Rafa Moya. I ho 
dic fent una reflexió com s’estaven fent en aquesta sala. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Anem a veure. Es parla d’escoles bressol i surt el 155 i això no passa res. No? 
Es parla de pensions, surt el 155 i aquí nosaltres som els que estem ficant el tema sobre la taula. Segon. Els  
símbols,  cadascú se’ls  pren com vol.  Per  mi,  una  bossa de basura  penjada d’un arbre,  per  mi,  per  mi 
personalment, no és un símbol. Per altres persones ho serà i serà igual de respectable. Igual de respectable.  
El que és una veritat és que hem rebut un munt de queixes de veïns i veïnes de Badia, dient, que si us plau,  
es retirin aquests plàstics, perquè son plàstics, son bosses d’escombraries de color groc, que estan penjades  
dels arbres. I hi han hagut queixes i això és una veritat, que hi han hagut queixes. Que el senyor Moya, per  
informacions que tingui o el que hagi de tenir les atribueixi a membres de l’AEB i no és veritat, no ha atribuït 
cap tipus de...... jo crec que tampoc, no sé, si per vostè és un símbol respectable entenc per la resta que 
estan aplaudint també ho seran, amb la qual cosa, si a mi m’estan dient que jo estic respectant un símbol i  
m’estan atribuint que ho penjo, per mi no és cap ofesa, per mi no, per mi no. Un altre cosa és que diguin, no,  
nosaltres no ho hem fet, pues ja està, no passa res. Ell ha fet una reflexió, però de dir (........) de penjar... ja  
està, i per mi una bossa de basura penjada dels arbres dia rere dia, pues crec que també podríem aprofitar  
altres tipus de manifestacions que siguin una mica menys.... no sé, com dir-lo sense que quedi malament. 
Doncs..... ja està».

S’aprova per unanimitat el següent acord:

El mercat a l’aire lliure compleix actualment unes funcions d’accessibilitat, proximitat, oferta de productes, 
competitivitat en preu, dinamització del municipi, pol d’atracció pels municipis veïns així com punt de trobada 
dels habitants de Badia del Vallès.

Hi ha, però, un seguit de reptes plantejats per assegurar a aquest canal un futur d’èxit i sostenibilitat que 
requereixen  l’esforç  dels  propis  marxants  i  també  de  les  administracions  públiques,  en  aquest  cas 
l’Ajuntament. 

Atès que el dia de mercat setmanal es genera una quantitat extra de residus que no passen per un procés de  
separació ja que la neteja s’ha de fer  molt ràpidament per tal  de retornar la normalitat viària als carrers 
ocupats. A més, els dies de vent aquests residus solen “viatjar” per tota la ciutat deixant una imatge de  
brutícia ben notable. 

Remarquem el fet que l’equip de neteja fa un gran esforç en quan a la recollida d’aquests residus, fet que  
celebrem i hem celebrat amb anterioritat en diversos articles i comunicats.

Atès que les polítiques de prevenció en quan a la gestió dels residus són en part competència dels municipis, 
aquesta acció hauria d’anar acompanyada d’una campanya informativa enfocada a les persones que integren 
la comunitat del mercat setmanal, tant als titulars com a les que estan presencialment a les parades, sobre la  
gestió de residus, en què s’informi de la situació actual (resultats, cost del servei, etc.) i dels mitjans que 
l’Ajuntament posa a disposició d’ells per tal de facilitar el reciclatge dels residus. 

Atès que la col·laboració de la ciutadania esdevé clau en aquest tipus d’iniciatives, instem que la  campanya 
 informativa  sigui extensiva a la ciutadania, explicant que l’ajuntament ha pres aquesta mesura per tal que les 
ciutadanes participin activament d’aquesta iniciativa.

Amb això creiem que es pot anar molt més enllà, encaminant-nos cap a una sostenibilitat que alhora ens  
ajudi a generar consciència social d’una gravíssima problemàtica en quan al tractament de residus.

Per això, s'acorda:
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Primer: Engegar la iniciativa i   la dotació dels elements per poder realitzar satisfactòriament la separació 
d’aquests residus en el mínim temps possible.

Segon:  Realitzar  una  campanya  informativa  utilitzant  tots  els  mitjans  de  què  disposa  l’ajuntament: 
departament de participació, mitjans de comunicació propis, centres cívics, etc. Per explicar la problemàtica i 
els avantatges de la recollida selectiva per tota la ciutat.

Tercer: Realitzar un estudi a mig termini per comprovar com s’està desenvolupant l’estratègia amb l’objectiu 
d’observar si calen o no modificacions que vetllin per l’efectivitat de la recollida.

Quart:  Disposar  d’un  acompanyament  previ  que  faciliti  la  implantació  d’aquesta  campanya  per  part  de 
personal qualificat durant el temps que és consideri necessari.

Cinquè: Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a l’Agència Catalana de Residus.

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

Coneixement resolucions de l'alcaldia

Es dona coneixement de les resolucions dictades per l'alcaldia des del número 888/2017 fins el 32/2018.

Sra. Eli Ruiz: «Volia demanar només els expedients del 3057, el 3058 i el 3059/2017».

Sr. Álvaro Pacheco: «Nosaltres volíem posar de manifest que l’expedient 335, 3281, 3282/2017 tots tres, son 
modificacions de crèdit, que això, d’ofici, s’hauria de presentar a la Comissió de Serveis Centrals i no es fa. 
Després també sobre l’expedient 1352/2017, que és una avocació d’atribucions de la Junta de Govern a 
Alcaldia, ja vam manifestar a la comissió informativa que no teníem accés a l’acta de Junta de Portaveus, que  
en principi... de Junta de Govern, perdó, que en principi s’ha solucionat, però creiem que això s’hauria també 
d’informar a la Comissió de Presidència. I tampoc es fa. 
I per últim l’expedient 3059/2017, que és un expedient disciplinari, creiem que això s’hauria de tractar a la  
comissió informativa, puesto que anirà al ple, i no es fa. Preguem que tot allò que sigui susceptible d’informar 
a les diferents comissions, es tracti allà».

C) PRECS I PREGUNTES 

Sra. Eli Ruiz: “En primer lugar, agradecer a Rafa Moya la intervención que ha hecho referente al contenedor  
que imposibilitaba la visibilidad de los vehículos en el  paso de peatones a la altura del bar «El patufet», 
después de aproximadamente 8 o 9 meses, nos ha costado mover el contenedor al otro lado, pero ya está.  
Lo  único,  recordar  que  faltará  instalar  los  pivotes  del  autobús  que  tenemos  aquí,  que  también  llevan 
esperando como entre 9 meses aproximadamente. Y yo quería preguntar al Sr. Rafa Moya cuándo estarán 
instalados los pivotes para imposibilitar que haya un futuro atropello de los niños que puedan acudir a la  
escuela, en el momento en que un coche adelante el autobús. 
Por otro lado también tenemos pendiente el  tema de las marquesinas del autobús, que ya sé que están 
pedidas, pero me gustaría saber cuándo se van a hacer efectivas la instalación de las marquesinas, ya que  
tenemos… somos una población que están, las que están, están fatal, y las que están no están ubicadas 
donde actualmente están las paradas. 
Y por otro lado, quería preguntar si es que ha habido algún tipo de variación en la asiduidad del paso de los  
autobuses,  en  los  horarios,  puesto  que he  detectado  que  desde  enero  o  aproximadamente,  pues  hay 
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autobuses que…. que bueno, que no pasan, que no pasan a su hora. Yo misma he presenciado, en alguna 
ocasión, algún autobús, concretamente el B1, que le tocaba pasar a su hora, que ha cambiado el letrero y se  
va a otro sitio y nos deja colgados aquí a los badienses. Qué es lo que pasa, si es que Sarbus, si es que 
somos una población de segunda y resulta que cuando falla un autobús de otro municipio colindante, el de 
Badia es el que se va siempre a cubrir a los demás, o es que fue una casualidad y realmente tenía que cubrir  
esa….bueno, esa franja horaria en ese municipio, que además resultó ser casualmente no se cubrió el de 
Badia”. 

Sr. José Pérez: “Tengo unas cuantas preguntas, relacionadas sobretodo con temas de Urbanismo si no estoy 
equivocado,  y  alguno  de  Deportes.  Y  luego  haré  una  pequeña  prec,  una  pequeña  reflexión  sobre  los 
comentarios que se vertieron aquí en el pleno del mes de noviembre, referente al tema de la denuncia del  
sindicato Catac-Iac y la contestación que se nos dio a este grupo municipal.
En primer lugar quería hacer una petición al equipo de gobierno, en concreto a Territori, que hicieran llegar 
una carta urgente al Departament de Carreteras y Autopistas, por el tema en el estado en que están las vallas 
que imposibilitan el acceso en la zona del Parc de les Illes Balears. Allí hay vallas en la autopista que están 
prácticamente  accesibles,  es  peligroso,  se  puede colar  un  animal,  se  puede colar  una  persona,  puede 
provocar un accidente grave y creo que es responsabilidad de Carreteras, por tanto, hay que instarles a que 
reparen rápidamente esta valla, y al mismo tiempo, en la zona de la calle Menorca, donde acaba la barrera 
sónica, allí volvemos a tener una zona, que tenemos que acabar de definirlo qué hacemos con ella, porque 
allí hay una zona que se puede acceder i insto aquí al equipo de gobierno, lo mismo que hice en la comisión 
informativa, a ver cómo le ponemos manos a la obra. Es un tema que bueno, es toda la zona, si quieren 
algún día incluso les podemos indicar, bueno, no hace falta que les indique, es fácilmente visible este tema.
Por otro lado, el domingo pasado estuve en el Polideportivo viejo. Tengo a mi sobrino que juega a fútbol y  
bueno, se ha aficionado al fútbol, eso está bien. Y lo digo porque hace unos meses en esta sesión plenaria,  
pregunté  cómo  íbamos  a  controlar  el  acceso  al  campo  de  fútbol,  a  las  instalaciones  municipales,  al 
Polideportivo, ya que se cerraba la puerta del campo de fútbol y todo el mundo entraba por un lado. Se me  
dijo que se pondrían las medidas oportunas, de manera muy genérica, y nosotros, en nuestro escepticismo 
habitual con este tipo de respuestas, como grupo municipal dijimos “tenemos la sensación de que esto va a  
ser un show”. Y hoy puedo afirmar en esta sesión plenaria que es un show, osea, en el Polideportivo viejo 
entra todo el mundo, cuando quiere, como quiere, hace lo que quiere, sale lo que quiere. Lo hice yo mismo, lo 
ha hecho gente, entra en los vestuarios y allí en la puerta de control no había nadie. Es imposible que una  
persona pueda controlar quién va al fútbol, quién va a hacer tenis, quién va a hacer frontón, quién va a 
ducharse y quién va a dar simplemente por saco como era mi caso. Me preocupa, me preocupa seriamente 
que en las instalaciones deportivas municipales no tengamos un control de quién hay dentro. Pueden pasar  
miles de cosas. Y más, es una pérdida económica para el municipio de ciudadanos que, bueno, que entran 
allí y salen…. De verdad, sinceramente, no hay control alguno, hablo del Polideportivo viejo, no hay control 
alguno. 
Siguiendo esta visita que hice allá, voy a preguntar hoy aquí por cómo está el tema del plec de condicions de 
la concessió del bar. El bar está finalizado, aparentemente, desde fuera parece que está todo acabado y  
supongo, no lo tengo muy claro porque he preguntado varias veces a este equipo de gobierno que si va a ser  
una concesión administrativa, cosa que supongo que será así, si va a ser un contrato por alquiler, pero no 
tenemos conocimiento. Estamos a mes de enero, si sacamos el plec de condicions… a ver si para verano, 
pero es que tengo la sensación de que no, de que no. Entonces es otro tema. 
Tercero, en la misma zona donde hemos vuelto a reinstalar el bar, el bar que lo movimos para un lado y nos 
costó un dinero llevar la luz hacia allá, lo hemos vuelto hacia el otro lado, allí hemos establecido una valla,  
una valla de seguridad, porque en la obra hay un rasante, una posibilidad de que la gente caiga. La valla es 
también muy peligrosa. Es una valla que si la gente se apoya le tira la valla a la gente que está abajo. 
Instamos a este equipo de gobierno a hacer una inversión y a hacer una valla en condiciones. Una valla que  
no nos va a costar la ruina económica. Nos va a costar menos que lo que nos costó mover la luz de un lado  
para otro, y como mínimo, y como mínimo, vamos a tener la seguridad de que no nos tengamos que enterar  
de que esa valla se ha caído y que pueda caer abajo, porque la valla es ni tan siquiera una valla de obra, es  
una de estas vallas metálicas, que tiene un cierto riesgo, a más a más de que da una imagen un  poco… 
vamos, no la voy a catalogar yo en esta sala de plenos, a todo el mundo que nos visita de municipios vecinos 
y que vienen a jugar al fútbol aquí con nuestros convecinos. Es importante la imagen a veces que podemos  
dar en algunas cosas tan sencillas como ésta y no cuesta dinero. Pero es que también a más a más, observo 
en la puerta del  armario que hay al  lado del  pabellón un golpe, y estoy hablando allí  con alguien y me 
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comentan  que  hace  unas  semanas  bajó  un  señor  con  una  silla  de  ruedas  en  la  rampa  de  acceso  al  
Polideportivo, al campo de fútbol y como aquella rampa no reúne la pendiente, ni mucho menos hay nada 
para asidero, la silla de ruedas fue y golpeó contra el armario. Eso me comentaron y ahí hay un golpe, lo  
mismo me montaron un bulo y yo se lo pregunto. Pero de todas maneras aunque esto no fuese cierto, lo que 
sí que es curioso es que esa rampa no reúne ninguna, ninguna…. vamos. Segundo, que necesitamos poner 
rápidamente medidas para que no pueda ocurrir esto si no ha ocurrido, y si ha ocurrido para que no vuelva a  
ocurrir. Hay que poner medidas de seguridad, hay que arreglar esa rampa, hay que adecentar esa zona,  
porque esto, va para un tiempo. Esto no es una solución que hemos dado para unas semanas, esto va para 
un tiempo y seguramente la temporada que viene iniciaremos en las mismas condiciones el tema del fútbol.  
Entonces, insto al equipo de gobierno, primero, a poner encima de la mesa qué medidas vamos a tener para 
controlar el acceso al Polideportivo viejo. Segundo, a reparar el tema de la valla que hay en la zona del bar.  
Tercero, a hacer un plan para hacer una valla y que sea realmente accesible con seguridad el acceso al 
campo de fútbol. Yo creo que son tres medidas bien sencillas.
Y  una  cuarta  pregunta  que  voy  a  hacer,  no  entiendo  el  por  qué  se  ha  vuelto  a  vaciar  la  piscina  del  
Polideportivo,  perdón?, bueno, luego me contesta, disculpe. Es que se ha vuelto a vaciar  la piscina del 
Polideportivo  y  según  mi  memoria  eso  no  se  hacía  cada  año,  no  se  hacía  cada  año,  se  hace 
esporadicamente  para  una  serie  de  obras,  para  tal….  Se  hizo  el  año  pasado,  que  se  hicieron  las 
reparaciones, pero es que si uno va a la piscina del Polideportivo y hablo de una piscina  que tienen unos 
cuantos metros cúbicos, se ha vaciado prácticamente más de ¾, osea, no entiendo el motivo. Tampoco se 
nos ha explicado, tampoco lo hemos preguntado, pero viéndolo, viéndolo, lo pregunto en esta… que es un 
espacio como puede ser otro cualquiera. Eso en cuanto al tema del campo de fútbol.
Y sobre el tema del plec de condicions del bar, instamos al equipo de gobierno que nos haga llegar cuál es la  
idea que tienen sobre este proyecto, porque creemos que es un servicio que se está dando ahora bien, pero  
que se puede mejorar. Se está dando un servicio bien, decente, pero se puede mejorar. Es más, habría un  
espacio allí en invierno, que bueno,  que la gente pues estaría más caliente, bien. Es que se trata de dar 
servicios a la ciudadanía que ya hemos invertido recursos, hemos invertido recursos en cuanto a un plan de 
empleo, hemos invertido allí recursos propios del ayuntamiento y tenemos allá un establecimiento que bien,  
bien,  no  sabemos  cuál  es  la  finalidad  que  quiere  hacer  el  equipo  de  gobierno.  Esto  va  también  muy 
relacionado cuando preguntaba también hace unos meses sobre el desalojo del material que hubo en el bar  
“El  Shiva”.  Preguntaba qué piensa hacer  el  equipo de gobierno con este  establecimiento.  A día  de hoy 
todavía no tenemos conocimiento si lo van a volver a sacar a concurso, si esto va a ser…  simplemente es 
esto y van pasando las comisiones informativas, porque nosotros interpretamos que una comisión informativa 
es un espacio donde el gobierno informa y donde nosotros pues planteamos algunas cosas que nos puedan 
suscitar.  Si  el  gobierno  no  informa,  no  vamos  a  estar  continuamente  en  las  comisiones  informativas  
recurriendo a todo aquello. Y luego lo traemos aquí a pleno a veces pues como último recurso, porque parece 
ser que aquí a veces las cosas tienen como un poco más de recorrido luego en el tema.
Y en el tema del Polideportivo, de las instalaciones del Polideportivo, hay que darle un giro pero ya, pero ya.  
Es alguna situación que uno va allí y se queda un poco, pero sorprendido. No voy a catalogarlo, pero es una  
cosa…. que ya lo preveíamos que iba a pasar, pero es que, vamos, es algo increíble, es algo increíble”.

Sr. Álvaro Pacheco: “
Nosaltres volíem posar de manifest el nostre rebuig a l’actitud de l’equip de govern de no informar del procés  
de selecció i de la contractació del nou interventor, interventora en aquest cas i de la nova tresorera. Creiem 
que això és un tema prou important com perquè la resta del Consistori i  dels grups de l’oposició tinguin  
coneixement. Ja ho vam manifestar a la Comissió informativa, a la Junta de Portaveus i ho tornem a dir aquí  
al Ple. 
Després volíem preguntar per la desestimació de la subvenció de la Diputació per baixa puntuació en el 
projecte sol·licitat,  que son cinc. Un és «L’elaboració de mapes de soroll», un altre és «Redacció de les  
prescripcions  tècniques  del  plec  de  condicions  del  servei  de  recollida  de  neteja  viària».  Un  altre  és  el  
«Diagnosis de l’arbrat viari» i el darrer és «L’adequació del PAES». Estem parlant que d’una nova inversió per 
al foment de la diversificació econòmica en papereres eco dissenyades de plàstic. El que volíem és de que 
algun d’aquests projectes no tira endavant per manca de pressupost, però també en tots els casos no ho fan 
per baixa valoració del projecte presentat des de l’Ajuntament. Sembla que vostès es limiten a omplir les  
sol·licituds de la subvenció i prou i que no es fa més enllà per intentar treure la màxima puntuació possible i  
assegurar aquestes subvencions. I des d’aquí volíem fer una... a l’equip de govern que fessi una reflexió en 
les properes demandes de subvencions perquè intentin fer-ho una miqueta més... pensant en que això no 
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serà només omplir una fitxa, sinó que és un projecte que realment s’ho creuen i que el poden portar a terme. I  
en principi nosaltres ja estaríem».

Sr. Rafa Moya: «Paso a contestar. Con respecto a la pregunta de Eli de los pivotes de autobús, que van a 
instalarse en la avenida Burgos, están pedidos y estamos pendientes de recepcionar el material. Cuando 
recepcionemos el material se colocarán. 
Con  respecto  a  las  marquesinas  pendientes  de  colocar,  hicimos  la  solicitud correspondiente  al  Área 
Metropolitana, hemos hecho los requerimientos ahora a principio de año a ver por qué no se han instalado, 
cuando nos  dijeron  que  las  instalarían  antes  de  final  de  año.  No sabemos,  estamos  pendientes  de  la 
contestación.  Estamos  pendientes  de la  contestación  a  ver  si  ha  sido por  un  tema de como no  se ha 
consolidado la integración tarifaria si lo quieren esperar a un poco más adelante, pero estamos pendientes de 
recibir la contestación.
Con respecto a los horarios de autobuses de Sarbus nosotros no hemos tenido ninguna notificación de que  
haya habido algún cambio de horario o modificación en los horarios. No sé si eso se ha debido a un tema 
puntual de una avería, pero Sarbus no se ha puesto en contacto con nosotros. Le haremos un requerimiento 
que nos insten a ver  si  ha habido alguna avería o algún tema con un autobús.  (……..)  Notificación no 
tenemos. Le haremos que bueno, que nos expliquen a ver qué ha pasado. 
Con respecto al prec que hace desde BeC para el tema de la…. bueno, de instar a Carreteras que arreglen el 
tema del vallado, lo haremos llegar. Y la parte que nos toca a  nosotros también, tendremos que actuar.
Luego me quedará responder pendiente a las peticiones que ha hecho Álvaro con respecto a una serie de  
subvenciones. No las tengo presentes en la cabeza porque han sido denegadas y a qué se debe esta falta de 
puntuación en los informes técnicos. Revisaremos con  los técnicos a ver a qué ha sido debido y así trasladar 
la contestación”.

Sr. Josep Martínez: “Respondiendo a las preguntas referentes sobre todo y especialmente al Polideportivo, y 
como además es un amante del fútbol y también de los símiles, pues yo le voy a hacer el siguiente símil. No  
nos podemos comparar con el Barcelona o con el Real Madrid, y es evidente y esto lo hemos comentado en  
más de una ocasión, y ustedes han venido incluso a hacer unas visitas allí al Polideportivo algún verano, 
también es cierto que en la comisión informativa pasada hicieron cero preguntas sobre deporte, pero bueno, 
al margen de eso, permítame que le comente y que le responda alguna cosa. 

En cuanto al acceso, es evidente que sí, que lo tenemos que mejorar y estamos pendientes de emprender  
acciones para hacer ese control.

En  cuanto  a  la  valla  peligrosa  que  ustedes  comentan,  esa  valla  lleva  desde…..  vamos,  desde  mayo 
aproximadamente.  Intervendremos.  Nosotros  consideramos  que  está  bastante  protegida,  pero  de  todas 
maneras lo volveremos a ver.

Luego también me ha hecho referencia, es que me ha hecho referencia a muchas cosas. También me ha 
hecho referencia, por ejemplo, al tema de la piscina, de por qué se vacía la piscina. La piscina se vacía  
siempre, cada año, baja a unos límites, sí, baja a unos límites por prescripciones técnicas.

Y  el  tema  del  plec  del  campo  de  fútbol,  están  acabando  de  ultimar  los  trabajos  administrativos  y  
próximamente les comunicaré mediante correo electrónico cuál es el número para que puedan acceder y lo 
puedan visualizar, porque en breve saldrá también a concurso. 

Y bueno, usted dice que a veces la gente se lleva una mala imagen de la instalación, pero a veces también  
recibimos inputs de vecinos de otros municipios, de que parece que no hay nada allá dentro y hay un gran 
Polideportivo.  Es  evidente  que tenemos  que seguir  trabajando para la  mejora  del  mismo,  que tenemos 
proyectos con otras entidades como el Área Metropolitana para hacer una reformulación del Polideportivo e ir 
interviniendo  poquito  a  poco  como  lo  hemos  estado  haciendo  en  la  pintura,  en  la  instalación  de  un 
desfibrilador, en la adecuación de algunos vestuarios, incluido por ejemplo el último, el del árbitro de fútbol, 
que  nos  lo  solicitaron  los  usuarios,  etc.,  etc.  También  estamos  haciendo  el  bar  como  usted  bien  ha 
comentado, quiero decir, que no nos plegamos de brazos y no hacemos nada, pero con los pocos recursos 
que dispone este ayuntamiento, pues vamos haciendo pequeñas intervenciones. Queda mucho camino que 
recorrer, vuelvo al símil, queda mucho partido, y seguiremos trabajando y le espero en otra visita, cuando 
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ustedes nos lo soliciten”.

Sra.  Montse Jiménez: «Para contestar  a  la manifestación de AEB respecto que rechazan el  que no les  
hayamos informado de los procesos, tanto de selección del interventor como del tesorero del ayuntamiento,  
manifestar que no ha sido así. Nosotros informamos en la comisión informativa, ahora no recuerdo si en la de 
octubre o en la de noviembre que se estaba procediendo a la elaboración de un proceso de selección y a la 
elaboración de las bases de ambos procesos. Las pruebas que pasaron estas personas, los candidatos,  
fueron  llevadas  a  cabo  en  el  mes  de  enero,  en  este  enero  de  2018 y  en  la  comisión  informativa  nos  
distanciaba una semana aproximadamente de las pruebas, cuando yo informé fue cuando se había producido 
esa contratación y evidentemente lo confirmé cuando ya se había producido porque ya habían hecho las 
pruebas semana, 10 días, antes de nuestra comisión informativa, con lo cual, informé no sólo en el lugar 
adecuado sino en el tiempo, dadas las alturas del procedimiento, desde luego».

Sr. José Pérez: “Primero, se me había olvidado hacer un par de preguntas, referente al tema. Siguiendo la 
intervención del señor…. no es un problema de que… y siguiendo el símil futbolístico, se lo cojo, sin ningún 
problema, es que el problema no es que estemos jugando el partido, si no es que con ustedes vamos a llegar  
a la prórroga, no, no, no a la prórroga, a los penaltis, a los penaltis. Y se lo explico, es que el tema, el tema es 
que el Polideportivo ha sido un emblema en Badia, osea, los que nos hemos criado aquí, que llevamos toda 
nuestra vida aquí, habíamos tenido nuestro espacio de ocio, nuestros veranos aquellos maravillosos en aquel  
espacio que era el  Polideportivo. Y cuando alguno de nosotros se acerca ahora y lo recorre, siente una 
nostalgia y a más a más, ver que lo planteas aquí en la sala de plenos y te dicen, no, tranquilo, que el tema 
de la entrada lo tenemos planificado, y nosotros somos gente que nos fiamos de la palabra… luego cumple 
su palabra. Y va pasando un año y otro y es que ya lleva dos años la situación así. Bueno, lo de la valla me  
ha preocupado porque yo pensaba que esta valla era de la semana pasada, pero al decirme usted que es de 
mayo… casi, casi…. no, no, casi, casi, no, no, no, imagínese usted, osea, yo pensaba que era de la semana 
pasada un imprevisto y mira, y uno ha de ser aquí un poco incipiente, pero llega un momento que uno para y  
dice cuidado que a lo mejor no han podido hacer otra cosa, pero es que desde el mes de mayo yo creo que  
es preocupante. La valla primero. Cuando quiera la vamos a visitar, la vamos a ver, y tengo la sensación que 
esto hay que ponerle remedio cuanto antes mejor. Y no me ha dicho nada del tema de la rampa. Habrá sido 
un error, pensaba que había sido una omisión a conciencia como diciendo no me meto en este jardín, no, no.  
Le digo yo, el tema de la rampa hemos de poner remedio también. Sé que le pedimos todos los remedios del  
mundo, porque hay cosas que son prioritarias, hay cosas como el tema de la seguridad, o ya no he vuelto a 
mentarle al señor Rafa Moya el tema del amianto en el tejado de los vestuarios, no, porque él es consciente  
de que está y estoy seguro que está en la agenda para poderlo… pero hay prioridades y la prioridad del tema 
de la rampa, para mi el domingo pues lo fue, lo fue, en este tema.  

Relacionado con la pregunta que se me ha olvidado, era referente al tema le pregunté al señor Rafa Moya 
por qué nos habían denegado la subvención la Área Metropolitana para la recogida de residuo doméstico, me 
dijo usted que lo consultaría que nos diría algo, porque en el expediente no hay nada, está aquí en la parte  
de precs i preguntes del pleno y no he tenido información al respecto. Le vuelvo a insistir si sabemos el por 
qué nos han denegado esta subvención por parte del Área Metropolitana.

Y finalmente releyendo el acta para ver este tema he visto la intervención en el asunto de las afirmaciones y 
denuncias del sindicato Catac y que yo hice una pregunta a este equipo de gobierno. Una vez leído cómo lo  
dije, cómo lo enfoqué, y la respuesta que obtuve por parte de este equipo de gobierno, a mi no me queda 
nada  más  que  manifestar  en  este  apartado  de  precs,  porque  esto  no  es  ya  ninguna  pregunta,  que 
sinceramente se nos mintió aquí públicamente. No se nos dijo la respuesta que se nos tenía que haber dicho, 
que hubiese sido simple y llanamente decir,  pues mira, es así,  quedaremos para una próxima comisión, 
informaremos de lo que hay, y en ningún momento eso quiere decir que tenga razón, esta gente que nos  
acusa,  esta  gente que está  haciendo,  porque yo pregunté dos  cosas  básicas.  Una,  preguntaba si  este 
ayuntamiento  había  sido  denunciado,  cosa  que  no,  pero  sí,  es  cierto,  como  yo  pregunté  si  han  sido 
requeridos informes o expedientes por parte de Fiscalía por algún tema. Y usted nos dijo que no, ustedes nos  
dijeron que no, no y no. Y simplemente nos hicieron a este grupo municipal, nos instó a recurrir, a informarnos 
por la parte que había manifestado aquella información. Y así lo hicimos. No es porque seamos gente muy 
obediente, que también, que lo somos, si no lo decimos porque creemos que es un tema excesivamente serio 
y riguroso y preocupante perdón como para podernos informar. Y es cierto, existen, a ver, tres denuncias, 
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tres, de las cuales una como mínimo ustedes tenían conocimiento. Que tengan o no tengan, que una haya  
sido archivada o no eso luego lo podemos hablar si ustedes quieren y lo hablaremos en todos los ámbitos 
que hagan falta. Pero lo que no puede ser y es una cosa que tengo que manifestar aquí en este salón  
plenario, es que si un grupo de la oposición pregunta exactamente lo que yo pregunté. Es que hay una 
información leo tal y como está escrito aquí, que seguramente que fue tal y como lo dije yo. Es que hay una  
información que pone que este ayuntamiento ha sido denunciado a Fiscalía y que estamos llevando informes 
a Fiscalía de determinadas áreas y unas precisamente relacionadas. Entonces yo claro, lo leo y digo pero 
este tema en qué comisión informativa se nos ha dicho, oye, hay esto, no os preocupéis que no es nada 
serio, simplemente nos están requiriendo un informe sobre la compra de botas de no sé qué y un informe 
sobre lo otro, por poner un ejemplo. Y no fue así. Ustedes aquí dijeron no, eso no es. Pero es que a más a  
más, debajo, le volvíamos a preguntar, simplemente pido información a este respecto si es cierto que hemos 
tenido  que  llevar  documentación  a  Fiscalía  porque  hemos  sido  requeridos  como  ayuntamiento,  como 
institución, lo hemos sido como institución, pero tampoco se nos dice que no. Y vuelvo a coger otra vez el  
tema y la respuesta de la alcaldesa es ésta, dice: Jo li pregaria que pregunti al propi sindicat. I és lo que he 
fet i ells m’han confirmat que si, que existeixen i que vostès son coneixedors. Simplement això. Per tant vull  
manifestar la nostra decepció quan demanem una cosa tan senzilla de dir si, no i no passa res, i se’ns diu 
amb tota la tranquilitat del món en un lloc que jo per mi és un lloc de molt respecte, aquí hem de dir-nos tots  
allò que pensem i allò que podem dir, amb tota la calma del món sense falta al respecte a ningú, com sempre  
hem fet, dir, pues miri Josep, BeC, això està així, ja en parlarem en una altra sessió. I ho volia deixar de  
manifest perquè és la primera vegada que tinc que manifestar la nostra decepció com a grup municipal, per 
com se’ns ha tractat en aquesta sessió plenària”.

Sr. Álvaro Pacheco: “Primero queremos brevemente contestar a la Sra. Jiménez. Nosotros creemos que lo 
que se comunicó en el mes de octubre o noviembre como usted ha dicho no es ni transparente ni facilitar  
acceso a la información al resto de grupos políticos. Usted puede creer que sí, nosotros creemos que no y 
por eso tenemos visiones y posicionamientos políticos tan distintos. Simplemente eso y si no le remito a las 
actas y si usted cree que con eso, con esa información ya es suficiente, un proceso tan importante como el  
de tesorera y interventora, nosotros creemos que no, pero en fin, simplemente eso.
Después  queríamos  hacer  también  unas  declaraciones,  nuestro  punto  de  vista  sobre  lo  que  acaba  de 
comentar el compañero de BeC sobre lo que pasó en el pleno anterior. Nosotros queremos preguntar que 
quién se cree que somos nosotros, señora alcaldesa. Nosotros estamos aquí porque las ciudadanas y los  
ciudadanos de Badia  nos  han dado su confianza y han delegado su confianza o su acción política  en 
nosotros. Y nosotros que nos enteremos antes de un pleno, en una Junta de Portavoces previa de que usted 
mintió en el último pleno, nos parece una falta de respeto muy grande. Y le leo el acta “yo no puedo afirmar si  
Catac ha denunciado o no ha denunciado porque lo han hecho ellos”. Y usted nos ha confirmado en la Junta 
de Portavoces previa al pleno que sí que lo sabía. Pero no sólo que lo sabía, si no que regidores y regidores  
del gobierno han ido a declarar. Y eso no se nos ha informado. Y creemos que es una falta de respeto y de  
sentido  democrático  y  de  acceso  a  información  y  de  transparencia,  muy  grave,  muy  grave.  No  nos  
merecemos esto. Somos la oposición, estamos aquí, hacemos nuestra función. Y su función entre otros,  
entre otras muchas son el acceso a la información a los grupos de la oposición. Cómo es posible que usted  
supiese estas denuncias, que usted supiese que han ido a declarar y que no se nos informase? Cómo es 
posible? Y usted se escuda diciendo que es para guardar la presunción de inocencia. Discúlpeme, si a mi me 
han denunciado y yo no he hecho nada, yo no tengo ningún problema por decir que me han denunciado. Al  
contrario, si no lo digo, será porque a lo mejor tengo algo que esconder. Y una vez que se archiva, una vez 
que se archiva la denuncia es cuando nosotros nos enteramos. Cómo puede ser? Cómo puede ser una vez  
que se archiva y si no se llega a archivar, qué, nunca lo hubiésemos sabido? Pues creemos que no es justo y 
que dice muy poco de su cultura democrática y de su cultura de acceso a la información y de transparencia.  
Y también aprovechando, queremos dejar claro como hemos dicho en el primer punto del día que creemos 
que la función sindical que están llevando a cabo diferentes personas de este ayuntamiento y las (no se 
entiende) que usted le hizo o las alusiones que usted le hizo se deberían de haber defendido en el mismo 
foro, en el pleno, y no en el plenillo, pero creemos que usted, una vez más, ha hecho una lectura del ROM 
que no es la adecuada y bajo nuestro punto de vista es incorrecta”.

Sra. Alcaldessa: “Gràcies. Si, continuïn aplaudint. Si volen contesto ara, m’espero a que doni el seu parer el 
sindicat Catac, perquè no tornaré a repetir el que diré. Si els sembla contestaré després de la intervenció del 
sindicat que té demanada la paraula».
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Sr. Josep Martínez: «Lo de la silla y la rampa. Desconozco si ha habido alguien que se haya caído y haya 
pegado contra… no sé las informaciones o los informantes que usted tiene en el Polideportivo. No lo sé. No 
lo sé. Entonces, sí que tenemos previsto y de la misma manera, para quitar las vallas, una rehabilitación de la  
zona, lo tenemos proyectado y demás. Intentaremos en la medida de lo posible poderlo hacer de la manera  
más rápida. Sí que es cierto también que el personal de mantenimiento tiene conferido el mensaje de que si  
hay alguna persona que entra en silla de ruedas, poder habilitarle la puerta antigua por donde se entraba al  
campo de fútbol,  que sí  que tiene el  acceso correcto.  Es una medida provisional,  pero es evidente que 
tenemos que actuar del mismo modo que muchas veces hemos comentado con él y el tema de los lavabos  
para minusválidos, pues en ese sentido me apagas la luz (……..) quiere que me vaya? (……..) Vale, vale, 
pensaba que quería que me marchara, es broma. Entonces tenemos el compromiso de hacerlo así para este 
colectivo”.

Finalitzats els punts de l'ordre del dia l'alcaldessa dona per finalitzat el Ple. Badia del Vallès document signat  
electrònicament al marge.
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