Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/15

El ple

Ordinària

Data

30 / d’octubre / 2019

Durada

Des de les 18:00 fins a les 20:28 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Montserrat Serrano Oñate

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

34733642P

Amalia Frutos López

SÍ

46640879F

Ana María Luque Martos

SÍ

33895626C

Antonio García Barba

SÍ

38062022N

Antonio Rodríguez Yáñez

SÍ

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

38106107Y

José Manuel López Deiros

SÍ

52499704L

Juan José Barcala Bugallo

SÍ

34764081H

Maria José Granados Martínez

SÍ

33900306P

Maria Pilar Paz Sierra

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 28/11/2019
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Montserrat Serrano Oñate (1 de 2)
Secretària accidental
Data Signatura: 28/11/2019
HASH: 7a406fe2109e8e6b037f28db4bd79b83

ACTA

34764294R

María José Infante Guadamuro

SÍ

38142031G

Miriam Escalona Castilla

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

77126458Y

Nerea García Guerrero

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ

34751449J

Roberto Castillo Ureña

SÍ

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

La Corporació aprova sense necessitat de lectura, atès que tots els membres del consistori
disposaven del text, els esborranys dels actes de les sessions següents:
- Sessió ordinària del Ple de 25 de setembre de 2019
- Sessió extraordinària del Ple de sorteig de Meses electorals de 16 d’octubre de 2019

Aprovació inicial expedient modificació de crèdit 29/20109 (Expedient 3897/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

La Secretària llegeix l’acord.
A continuació la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu:
«Gràcies senyora alcaldessa. Bona tarda. Proposem per a la seva aprovació, la modificació
de crèdit consistent en un crèdit extraordinari per import total de 8.000,00 € provinents de la
subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, dins del Catàleg de serveis de 2019,
amb la finalitat d’efectuar el projecte de senyalització d’arbrat. Res més. Gràcies».
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat el següent acord:
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3897/2019, relatiu al crèdit extraordinari núm. 29/2019.
II. Relació de Fets
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ACTA DEL PLE

A) PART RESOLUTIVA

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

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

Primer. Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent
pels quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, i atès que es disposa de
nous ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del
Pressupost corrent, quedant acreditat que la resta dels ingressos previstos vénen
efectuant-se amb normalitat, segons queda justificat en la Memòria que acompanya a la
present proposta de resolució, per Provisió d'Alcaldia es va incoar expedient per a la
concessió de crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos.
Segon. Amb data 10 d’octubre de 2019, es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual
s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva
justificació.
Tercer. Amb data 10 d’octubre de 2019, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
Quart Amb data 10 d’octubre de 2019 es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va
informar favorable la proposta d'Alcaldia.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per tot això, s’acorda:
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ACTA DEL PLE

— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 34 a 38 del Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat per Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, aprovat per Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de
2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea
(SEC-10).
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— L'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
— Base 11 de les Bases d'execució del Pressupost de 2019.

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

III. Fonaments de dret

Primer: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 29/2019 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a nous
ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del Pressupost
corrent, d'acord al següent detall:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
2313

61900

Descripció

Crèdits
inicials

Modificació de
crèdit

Crèdits
finals

0

8.000,00€

8.000,00€

0

8.000,00€

8.000,00€

Inversions a
carrers.
Senyalització Arbrat
TOTAL

Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos, en els següents termes:

Pressupostat

Subvenció
acceptada

Diputació BCN
TOTAL INGRESSOS

0

8.000,00 €

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i
b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho
a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat
específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació
jurídica.
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la
Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i
presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb l'anterior proposta, el que subscriu
informa, en compliment de l'article 54 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en
Matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que dit
Dictamen s'adequarà a la Legislació aplicable.

Aprovació inicial expedient modificació de crèdit 31/2019 (Expedient 4124/2019)
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Descripció
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Aplicació: econòmica
Cap.
Art.
Conc.
7
6
100

ACTA DEL PLE

Conceptes d'Ingressos

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 13, En contra: 0,
Abstencions: 4, Absents: 0

La Secretària llegeix l’acord.
Seguidament la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu:
«Gràcies alcaldessa. Aclarir que aquesta modificació de crèdit no altera la quantia total del
pressupost, atès s'imputa l'import total o parcial d'un crèdit a una altra àrea de despesa.
L’import d’aquesta modificació es de 300,00 € dins de l’Àrea de Promoció Econòmica i
Comerç, per cobrir les despeses del concurs d'aparadors. Gràcies».
S’aprova amb 13 vots a favor (10 PSC, 2 C’s i 1 ERC) i 4 abstencions (TFB), el següent
acord:

Segon. Amb data 15 d’octubre de 2019, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir en relació amb aquest assumpte.
Tercer. Amb data 15 d’octubre de 2019, es va informar per part d'Intervenció la proposta
d'Alcaldia així com es va emetre certificat sobre la disponibilitat de crèdits a minorar.
III. Fonaments de dret

— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 34 a 38 del Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat per Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, aprovat per Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de
2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea
(SEC-10).
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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ACTA DEL PLE

II. Relació de Fets
Primer. Mitjançant Provisió d'Alcaldia de data 15 d’octubre 2019, es va incoar expedient de
modificació pressupostària, sota la modalitat de Transferències de crèdit entre partides.

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4124/2019, relatiu al crèdit extraordinari núm. 31/2019.

— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— L'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
— Base 14 de les Bases d'execució del Pressupost de 2019.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Progr.

Econòmica

4301

48100

Descripció
Premis i
beques
TOTAL

Crèdits
inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

500,00

300,00

800,00

500,00

300,00

800,00

Baixes o Anul·lacions en Concepte d'Ingressos
Aplicació
Progr.
Econòmica
4301

22699

Descripció
Despeses
diverses
TOTAL
INGRESSOS

Crèdits
inicials

Baixes o
anul·lacions

Crèdits
finals

2.500,00

300,00

2.200,00

2.500,00

300,00

2.200,00

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauler d'edictes
de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els
quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient
es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb l'anterior proposta, el que subscriu
informa, en compliment de l'article 54 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en
Matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que
aquest Dictamen s'adequarà a la Legislació aplicable.

Aprovació inicial expedient de modificació de crèdit 32/2019 (Expedient 3960/2019)
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Aplicació

ACTA DEL PLE

Altes en Aplicacions de Despeses

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

Per tot això,
S'acorda:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 31/2019, amb la modalitat de
transferència de crèdit com segueix a continuació:

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0,
Abstencions: 5, Absents: 0

La Secretària llegeix l’acord.
La senyora alcaldessa, dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: «Gràcies
alcaldessa. La modificació que pretenem aprovar en aquest punt, tampoc altera la quantia
total del pressupost. Es tracta de 20.000 € que traslladem d’una partida disponible
d’informàtica al servei de cultura per a la contractació de les llums de Nadal de 2019.
Gràcies».
S’aprova amb 12 vots a favor (10 PSC, 2 C’s) i 5 abstencions (4 TFB i 1 ERC), el següent
acord:

III. Fonaments de dret
— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 34 a 38 del Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat per Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, aprovat per Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de
2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea
(SEC-10).
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— L'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
— Base 14 de les Bases d'execució del Pressupost de 2019.
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ACTA DEL PLE

II. Relació de Fets
Primer. Mitjançant Provisió d'Alcaldia de data 10 d’octubre 2019, es va incoar expedient de
modificació pressupostària, sota la modalitat de Transferències de crèdit entre partides.
Segon. Amb data 15 d’octubre de 2019, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir en relació amb aquest assumpte.
Tercer. Amb data 11 d’octubre de 2019, es va informar per part d'Intervenció la proposta
d'Alcaldia així com es va emetre certificat sobre la disponibilitat de crèdits a minorar.

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3960/2019, relatiu al crèdit extraordinari núm. 32/2019.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per tot això,
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 32/2019, amb la modalitat de
transferència de crèdit com segueix a continuació:

Org.Progr.

Econòmica

0701.3301

22799

Descripció
Treballs a
altres empreses
TOTAL

Crèdits inicials

Modificacions de
crèdit

Crèdits
finals

23.000,00

20.000,00

43.000,00

23.000,00

20.000,00

43.000,00

Aplicació
Org.Progr.

Econòmica

1701.9261

22799

Descripció
Treballs a
altres empreses
TOTAL

Crèdits inicials

Baixes o
anul·lacions

Crèdits
finals

53.300,00

20.000,00

33.300,00

53.300,00

20.000,00

33.300,00

ACTA DEL PLE

Baixes en Aplicacions de Despeses

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i
b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho
a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat
específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació
jurídica.
Segon. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la
Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i
presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb l'anterior proposta, el que subscriu
informa, en compliment de l'article 54 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en
Matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que dit
Dictamen s'adequarà a la Legislació aplicable.
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Aplicació

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

Altes en Aplicacions de Despeses

Aprovar inicialment expedient de modificació de crèdits núm. 34/2019 (Expedient
4126/2019)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0,
Abstencions: 7, Absents: 0

La Secretària llegeix l’acord.

II. Relació de Fets
Primer. Mitjançant Provisió d'Alcaldia de data 17 d’octubre 2019, es va incoar expedient de
modificació pressupostària, sota la modalitat de Transferències de crèdit entre partides.

ACTA DEL PLE

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4126/2019, relatiu a la modificació pressupostària 34/2019, sota la
modalitat de Transferències de crèdit entre partides.

Segon. Amb data 17 d’octubre de 2019, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir en relació amb aquest assumpte.

Tercer. Amb data 17 d’octubre de 2019, es va informar per part d'Intervenció la proposta
d'Alcaldia així com es va emetre certificat sobre la disponibilitat de crèdits a minorar.
III. Fonaments de dret
— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 34 a 38 del Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, desenvolupat per Reial
decret 500/1990, de 20 d'abril.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, aprovat per Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de
2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió Europea
(SEC-10).
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 (Barcelona). Tel. 937182216. Fax: 937182042

Codi Validació: AKMP4WENNQJE6AMKTRXZ7CJPG | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 78

S’aprova amb 10 vots a favor (PSC) i 7 abstencions (4 TFB, 2 C’s i 1 ERC), s’aprova el
següent acord:

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

A continuació la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu:
«Gràcies alcaldessa. L'expedient que es proposa per a la seva aprovació versa sobre una
modificació del pressupost vigent mitjançant transferència de crèdit, que una vegada més, no
afecta a la quantia total del pressupost, per un import de 40.000,00 €. Aquest import és per
atendre diverses despeses relacionades amb la Festa Major de 2019, tal i com es detalla en
l’informe tècnic del servei de Cultura i que sortirà de crèdit disponible del servei d’Infància.
Gràcies».

— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
— L'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
— Base 14 de les Bases d'execució del Pressupost de 2019.

Per tot això, s’acorda

Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació

Descripció

Progr.

Econòmica

0701 3301

22799

Treballs a altres
empreses
TOTAL

Crèdits
inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

23.000,00€

40.000,00€

63.000,00€

23.000,00€

40.000,00€

63.000,00€

ACTA DEL PLE

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 34/2019, amb la modalitat de
transferència de crèdit com segueix a continuació:

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de conformitat amb el que es
disposa en l'article 177.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Baixes o Anul·lacions en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Progr.

Econòmica

1003 2320

22799

Descripció

Crèdits
inicials

Treballs a altres
111.197,54€
empreses
TOTAL
111.197,54€

Baixes o
anul·lacions

Crèdits
finals

40.000,00€

71.197,50€

40.000,00€

71.197,50€

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauler d'edictes
de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els
quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. L'expedient
es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb l'anterior proposta, el que subscriu
informa, en compliment de l'article 54 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en
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Aquesta modificació es finança amb càrrec a una transferència de crèdit en els següents
termes:

Matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que
aquest Dictamen s'adequarà a la Legislació aplicable.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.

Aprovació Ordenances Fiscals 2020 (Expedient 3511/2019)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 6,
Abstencions: 1, Absents: 0
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ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: «Gracias
señora alcaldesa. Como todos sabemos, los recursos de nuestra ciudad combinan tres
grandes fuentes de ingressos, los impuestos, las tasas y precios públicos y las
transferencias y subvenciones de otras administraciones. Partiendo de esta premisa y
siguiendo los criterios que establecimos en anteriores ejercicios, la apuesta del PSC para las
OOFF de 2020 contiene nuevamente lo que consideramos 2 objetivos políticos básicos. Por
un lado, obtener los recursos suficientes para la sostenibilidad de los servicios públicos
manteniendo una presión fiscal adecuada, que es la razón de ser de esta institución. Y por
otro lado, que el esfuerzo fiscal de nuestra ciudadanía, responda al criterio de progresividad
y equidad, dentro de las posibilidades que otorga el marco normativo. Como en años
anteriores, la propuesta que hoy presentamos tiene en cuenta este doble desafío. Dado el
gran esfuerzo realizado y el trabajo de estos últimos años, de actualización y de mejora
constante de las ordenanzas fiscales, para el año 2020 habrá muy pocas modificaciones.
Empecemos por el IBI, que es uno de los impuestos que más ingresos da a nuestro
municipio. Para el año 2020 proponemos un tipo del 0,78, lo que supone un incremento de 5
centésimas respecto al año 2019. Este incremento permite un aumento en la recaudación de
unos 100.000 € en aras a garantizar la estabilidad en los ingresos que Badia necesita y se
traduce en un incremento medio de 9,50 € por fracción. Mantenemos el tipo diferenciado de
IBI del 0,76 para aquellos locales que mantengan un uso comercial y que tengan un valor
catastral superior a 60.000 €. De esta manera mantenemos el criterio de progresividad fiscal
que incorporamos en nuestros anteriores ejercicios. Con esta propuesta damos
cumplimiento a los dos objetivos antes mencionados, que otorgue más ingresos para la
ciudad, sin que la presión fiscal sea excesiva. Como decíamos al inicio, las OOFF de 2020
tienen muy pocas modificaciones, entre las que cabe diferenciar aquellas que son
adecuaciones normativas o correcciones de redactado, que son la mayoría de las cuestiones
que ha leído la secretaria municipal, y las modificaciones concretas que son las que
resumiré a continuación. En la ordenanza fiscal 7, que es la taxa pel servei de gestió de
residus, se ha calculado un aumento de 3,56 € en atención al nuevo contrato de limpieza de
la vía pública y recogida de residuos, quedando en 87,42 € al año, por vivienda al año. En la
ordenanza fiscal número 14, taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades
en materia d’urbanisme, hacemos una leve modificación en su artículo 7.2 sobre beneficios
fiscales, donde añadimos la bonificación del 75% de la cuota también a las obras de las
paradas del mercado municipal. En la ordenanza fiscal número 15, que es la taxa per la
prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i
instal·lacions, en el artículo 6.11 se incluye la tasa por coste de suministro a las concesiones
administrativas. En la ordenanza fiscal número 17, que es la taxa per la prestació de serveis
esportius i usos d’instal·lacions esportives, añadimos en el artículo 6.2 que el primer pago

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

La Secretària llegeix l’acord.

La senyora alcaldessa dóna la paraula a continuació al senyor Roberto Castillo, qui diu:
“Gracias señora alcaldesa. Desde Esquerra Republicana, entendemos la necesidad de
financiación que tiene nuestra ciudad para poder seguir adelante y dar unos servicios de
calidad a nuestros vecinos y vecinas e intervenir mejorando nuestro entorno, si no también
todos los edificios públicos que están bajo la responsabilidad de este ayuntamiento. En la
subida del IBI, consideramos que aunque estéis desarrollando una subida progresiva de este
impuesto, la naturaleza o realidad de nuestra ciudad es la que es. Seguir subiendo el
impuesto como lo hacéis, sin la debida explicación a nuestros vecinos y vecinas, solo puede
generar malestar, en una ciudad en la cual no todo el mundo tiene ni una buena nómina, ni
una buena pensión. Hay algo que me gustaría saber en este particular, ya que seguramente
habrá vecinos que no puedan pagarlo o les cueste poder pagarlo y requieran de ayudas para
ello, como se requieren ayudas para muchas otras cuestiones. Habéis pensado o os habéis
planteado la posibilidad de bonificar este impuesto de alguna manera y evitar con ello la alta
carga impositiva que ejerce este impuesto sobre nuestros vecinos y vecinas? Sabemos
cuantos de nuestros vecinos tienen dificultad para pagarlo? Hemos de ser conscientes que
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siempre se hará con tarjeta de crédito en el momento de darse de alta del servicio. En el
artículo 7.2 sobre bonificaciones a residentes, proponemos que las entidades deportivas y
culturales de nuestro municipio se les bonifique el 100% de la reserva de espacios. En el
artículo 7.2.2 sobre bonificaciones a residentes, proponemos una bonificación del 10% sobre
la cuota mensual, cabe destacar que en el 2019 esta bonificación era del 15%. Esto supone
una pequeña subida que tiene la finalidad de incentivar los abonos trimestrales, que los
mantendremos igual y reducir así en costes de gestión. Consideramos que el coste de la
tasa de deportes se debe ir acercando progresivamente al coste del servicio. En la tarifa
número 7, proponemos que las entidades deportivas locales queden exentas del abono de la
tasa publicitaria, dando cumplimiento al compromiso adquirido con el Consell de clubs. En la
ordenanza número 24 sobre huertos urbanos, se fija el precio por parcela de 90 € al año,
para lo que se ha tenido en cuenta los gastos de limpieza de las zonas comunes y la
recogida de residuos. Para el consumo de agua de riego, se fija un precio de 1,46 € al m³ y
solo decir que este precio sale de la tasa número 9 del mercado municipal, de su artículo 6.8
sobre el consumo de agua trimestral. En el precio público número 3, per al servei
d’aparcament soterrani a l’avinguda Burgos, adecuamos el precio en atención a los estudios
de coste de este servicio, quedando en 178 plazas de parquing a 13,13 € al mes, 8 plazas
grandes a 16 € al mes y 32 boxes a 20,63 € al mes. Destacar también que en los cambios
que acabo de resumir y solo en lo que modificamos económicamente, proponemos un
aumento del IPC del 0,7% teniendo en cuenta el interanual de agosto de 2018 a agosto de
2019, aplicable únicamente y reitero, a aquellas ordenanzas fiscales que se van a modificar
económicamente. Por una cuestión de operatividad y de optimización en la elaboración de
este documento por parte de todos los servicios, ni el IBI ni el resto de impuestos, tasas y
precios públicos que no se han modificado, no se les aplicará este incremento en el 2020, lo
cual no quiere decir que no se pueda incorporar en ejercicios futuros. Queremos subrayar
que seguimos manteniendo en nuestras ordenanzas fiscales los criterios sociales, como las
bonificaciones en algunas tasas e impuestos según los criterios de renta y otras medidas
destinadas a determinados colectivos, como por ejemplo, las establecidas para ayudar a
personas con discapacidad, mayores de 65 años, familias monomarentales y
monoparentales y a personas que se encuentran en situación de desempleo. Y para concluir,
lo que pretendemos con el documento de hoy que presentamos para su aprobación, es el
equilibrio entre una política de precios adecuada y la cercanía a la economía familiar de los y
las badienses. Las ordenanzas fiscales de 2020, continúan siendo unas ordenanzas
sociales, realistas y sensibles a los colectivos más vulnerables. Y es por ello que pido el voto
favorable a los diferentes grupos municipales.

la percepción que tienen muchos de nuestros vecinos y vecinas, es la de un ayuntamiento
que no hace una buena gestión de lo que es de todos. En cuanto al resto de tasas o
impuestos no han sufrido grandes cambios o variaciones con respecto el año anterior. No
obstante, consideramos que tanto la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía, las
mejoras o actuaciones a pie de calle, deben y pueden mejorarse, por lo que en este punto
en particular, me abstendré. Eso es todo, gracias”.

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: «Gracias
señora alcaldesa. Al respecto de lo que dice el compañero Roberto del Castillo sobre que
hay muchos vecinos que pueden no estar en una buena disposición económica como para
soportar un incremento en el IBI en este caso, me parece un apunte que está bien
reflexionar sobre él, y en cualquier caso yo creo que estaría bien que pudiéramos conseguir
datos a través del Organismo de cuántas familias han solicitado bonificaciones, porque están
descritas en el inicio de la descripción del IBI en la página 38 del libro de ordenanzas. Es
eso, nosotros contemplamos bonificaciones y exenciones en algunos casos, para aquellas
familias que no tienen suficientes ingresos para hacer frente al pago del IBI, ya no a la
subida, si no al pago íntegro del IBI. Respecto a lo que comenta Amalia Frutos del grupo de
C’s, bueno, entiendo que a lo mejor en este momento ustedes no pueden entender por qué
subimos el impuesto de basuras, nosotros lo explicamos en la comisión informativa y hoy he
reiterado que la única razón por la que se sube este impuesto es adecuar un precio, un
impuesto en este caso, al importe del contrato de basuras. No estaríamos haciéndolo bien si
nosotros no estuviéramos repercutiendo en el impuesto lo que nos supone de incremento de
gasto a las arcas municipales este nuevo contrato de basuras. Después podemos discutir,
debatir, discrepar en lo que al contrato en si mismo se refiere, pero en la parte de lo que se
refiere al impuesto, necesariamente requiere de este aumento, que como he dicho son 3,56
euros, si no recuerdo mal, al año. Respecto a lo que comentan las compañeras de TFB,
bueno, no voy a entrar a discutir la poca o mucha intención de pactar o de llegar a una serie
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Seguidament la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Ana Luque, qui diu:
“Gràcies senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Avui votarem en contra del les
ordenances fiscals, no perquè no siguin necessàries, estem d’acord en moltes coses que
s’han dit, però amb un clar motiu i és que hem vist poca intenció per part de l’equip de
govern de voler discutir i valorar cap de les nostres propostes, si és que hagués estat
possible fer-les. Les ordenances han arribat tard i malament i ha estat impossible poder-les
treballar amb temps i amb rigor. Pensem que no hi ha hagut cap interès de millorar-les amb
les nostres aportacions i queda clar, una vegada més, que no necessiten el recolzament de
ningú i això ha quedat manifest en la manera de negociar aquestes ordenances. Hi ha
algunes que no veiem clares, com l’increment en la taxa de residus o que no estem d’acord
com la taxa proposada pels horts municipals, però no hem pogut discutir ni parlar-ho amb
ningú. Només remarcar que si les ordenances s’haguessin treballat d’una manera més
participativa, es podien haver incorporat ordenances com per exemple, l’ús dels patinets
elèctrics, les taxes per la reposició asfàltica quan es fan obres al carrer o taxes per la
inspecció sanitària de locals d’alimentació i restauració. Son només un exemple de la bona
feina que es podria fer quan hi ha voluntat de negociació. Gràcies».

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Amalia Frutos, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. Nosotros vamos a votar en contra. Creemos que no es el momento, nunca es el
momento de subir impuestos, pero todos sabemos lo que está pasando en Badia, las ites,
baja tensión, hay vecinos que se les van a ver y se las van a desear. Y subir por el contrato
de la basura, si tuviéramos unas calles limpias, igual nos parecería mejor, pero de momento
cómo están, no lo vemos lógico. Votaremos en contra. Gracias”.

La senyora alcaldessa diu: “Yo únicamente quería cumplimentar con un par de ideas. La
primera sobre el tema de qué hacemos con los impuestos y las tasas del municipio, ya como
reflexión filosófica cuando hablamos de los servicios, luego ya supongo que cuando
tengamos oportunidad de hablar de presupuestos, todas las propuestas eran
incrementalistas, todas las propuestas eran de nuevos servicios, todas las propuestas eran
de mejora, pongo como ejemplo el tema de la tasa de recollida d’escombraries. Fa mesos
vam aprovar aquí un plec de clàusules de la recollida d’escombraries i quan es va treballar
per part de tothom, tothom demanava noves rutes, més contenidors, més metres quadrats
de neteja, més freqüència de recollida de voluminosos, més freqüència de recollida
selectiva. Tot això és suma i sigue. Si volem millorar el servei, el servei costa més. I al final
les institucions, les administracions locals ens nutrim d’impostos i de taxes. Si no volem pujar
impostos, pues no podrem incrementar els serveis de manera genèrica, com sempre es
demana. És veritat que a nosaltres ens pertoca fer aquesta feina de reflexionar i de saber els
recursos de què disposem, on els destinem, però jo si que demano una mica també de
responsabilitat a l’hora de dir coses. Jo puc entendre que no s’estigui d’acord i que es voti en
contra, però quan es fan apel·latius de no feu bona gestió, tot arriba tard i malament, son
paraules molt gruixudes que el que fan és identifiquen una manera de fer molt global, i jo li
dic senyor Castillo que hombre, la percepción de que no hacemos una buena gestión, tan
mal no lo haremos, cuando la percepción generalizada...., yo sé que a veces hablamos
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de acuerdos. Nosotros reconocemos que ustedes han entrado nuevos en este consistorio
desde junio, reconocemos que es poco tiempo el que ustedes quizá han tenido, aunque
haya personas que si que tienen experiencia en su grupo municipal de toda una legislatura
pasada, pero como grupo entendemos que ustedes no han tenido suficiente tiempo para
valorar y estudiar de manera autónoma el librito que se les entregó al inicio de esta
legislatura. Cierto es que, precisamente por este motivo, nosotros en estas ordenanzas
fiscales hemos hecho única y exclusivamente las modificaciones de las que he hablado, a
nivel económico. Estas modificaciones que yo he relatado, las expliqué en la comisión
informativa, creo que en unos 40 minutos. Hoy les pasé además una documentación
resumen, que además llevé físicamente a la propia comisión informativa una copia para
cada grupo municipal. Me puse a disposición de cada uno de los grupos, para atenderles en
el horario y el día que a ustedes les viniera bien, para poder aclarar y poder profundizar en
algunas de esas seis modificaciones que hemos hecho de todo el librito de ordenanzas, que
son 178 páginas. No he recibido tampoco ninguna petición en este sentido, con lo cual, yo
también podría decir que no hemos tenido oportunidad, no nos han dado oportunidad de
poder explicar más profundamente las ordenanzas, en este caso. Dicen no estar de acuerdo
con la tasa de residuos, no están tampoco de acuerdo con la tasa de huertos. Reitero lo que
le comentaba a la compañera de C’s, que la tasa de basuras responde única y
exclusivamente al importe del nuevo contrato. En el caso de la tasa sobre los huertos, en
este caso, nosotros podríamos debatir ampliamente sobre la tasa de huertos, pero realmente
este importe viene definido por el informe de costos que hacen los propios servicios, de lo
que nos cuesta mantener eso, hay también poco margen en este caso concreto. Después,
bueno, celebro que tengan ideas que incorporar a las ordenanzas fiscales. Yo creo que nos
enfrentamos en el año 2020 a una gran oportunidad para que ustedes y nosotros podamos
volver a darle una vuelta de tuerca a las ordenanzas actuales, las podamos mejorar,
podamos incorporar todas esas novedades que creamos que son positivas para nuestro
municipio, con el único matiz de que por ejemplo incorporar el uso de patinetes eléctricos,
eso en todo caso iría en la ordenanza de civismo, no es materia de ordenanzas fiscales el
uso de los patinetes eléctricos en la vía pública así como otras ideas que ha manifestado
tener para mejorar las ordenanzas fiscales, no son materia de ordenanza fiscal. Creo que no
me dejo nada. Gracias”.
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todos en nombre del pueblo, últimamente nos gusta mucho hablar en nombre del pueblo, y
hablamos en nombre de Badia, pues no hablamos en nombre de toda la ciudadanía de
Badia. Hace 5 meses ha habido unas elecciones municipales y yo creo que la ciudadanía
también ha hablado. Tan mal, no lo haremos. Hay cosas que, evidentemente, se pueden
mejorar, muchas cosas que no hacemos del todo bien, yo no voy a decir aquí que seamos
maravillosos, pero tampoco voy a aceptar que se nos diga que no hacemos una buena
gestión desde una perspectiva generalista. Respecto al tema de las bonificaciones del IBI,
cuando ustedes miren cómo está regulado el IBI, las bonificaciones del IBI están tasadas por
ley, lo hemos comentado antes en la Junta de Portavoces. No podemos bonificar ni
inventarnos bonificaciones en un impuesto estatal que no está regulado. Sí que podemos
fraccionar los impuestos, sí que podemos, desde una perspectiva indirecta ayudar a aquellas
familias que no solamente no pueden pagar el IBI, si no que no pueden llegar a final de mes
a través de ayudas de urgencia social, y todo eso repercutirá, como veremos en el próximo
pleno, en un nivel importante de gasto en políticas sociales, en ayudas de urgencia social,
en ayudas a la dependencia.... y todo eso es una manera de repercutir y de desequilibrar,
porque yo creo, los partidos de izquierdas, no podemos defender nunca una bajada de
impuestos, jamás en la vida, porque la mejor política redistributiva es, con lo que se recauda,
redistribuirlo a aquellas personas que no pueden pagarse con sus propios recursos el día a
día de su propia vida. Esa es la mejor política redistributiva y de izquierdas. Los partidos de
derechas son los que piden no subir impuestos. Entonces yo esa reflexión también la quiero
hacer desde una perspectiva política, porque somos representantes de partidos políticos, y
yo lo pongo encima de la mesa como una reflexión. Respecto al tema de todas las
propuestas que han hecho de nuevas tasas, tasa de reposición asfáltica, de inspecciones
sanitarias... yo de cara también a los próximos ejercicios, no solo tienen que esperar a tener
nuestra propuesta para hacer las suyas. Si ustedes tenían muy claro que teníamos que
llevar a aprobación una tasa de reposición asfáltica, pues nos la podían haber hecho llegar,
para haberla analizado. La misma responsabilidad que nosotros tenemos de hacerles llegar
nuestras propuestas, ustedes tienen la responsabilidad de hacernos llegar las suyas. Si la
nuestra llega tarde y malament, la suya no ha llegado. Simplemente. Entonces, de la misma
manera que se puede calificar que lo nuestro llega tarde, lo suyo no llega nunca. También
porque cada uno tenga claro cuales son nuestras responsabilidades, desde el gobierno y
desde la oposición. Como son las primeras tasas de ordenanzas fiscales de esta legislatura
y yo entiendo que todos acabamos de empezar un nuevo mandato y entiendo que tenemos
que mejorar los canales de comunicación y de redacción de cara al año 2021, yo espero que
de cara al 2021 todos lo hagamos de una manera mejor, nos emplazamos a analizar cada
una de las tasas y ordenanzas fiscales para intentar llegar al máximo consenso posible, pero
hay un dato clave y es que el 1 de enero tiene que entrar en vigor el IBI. Si no se aprueban
las ordenanzas fiscales, el 1 de enero no puede entrar en vigor el IBI, ni muchas otras tasas
e impuestos. Por tanto sí que es verdad que hay una fecha finish, las ordenanzas fiscales se
tienen que aprobar, porque si no, seríamos unos irresponsables, si hubiera alguna cosa que
añadir. En cuanto al tema de la tasa de huertos, también quiero comentarles que esta tasa
se analizó o se planteó cuando se hizo el reglamento de los huertos urbanos la pasada
legislatura, ya viene de anterior. Entiendo que los grupos que son nuevos no han podido
tener acceso a este reglamento, pero quiero recordarles también a ustedes, porque sí que
estaban algunos de los regidores el mandato pasado, que la horquilla de precios que se
estableció para los huertos urbanos, es la que se recoge, no se ha modificado. Se establece
una horquilla de precios, que es más o menos lo que ha recogido, céntimo arriba, céntimo
abajo, la propuesta final de ordenanzas fiscales. Por tanto, tampoco es una novedad
novedosa. Es verdad que a ustedes no les ha dado tiempo a mirársela, y sobre todo los que
sí que no han podido tener acceso a esta información, pero a mi me sorprende que la
recriminación venga de quien sí repite en este consistorio”.

Per finalitzar, la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu:
«Gracias señora alcaldesa. Bueno, matizar que son nueve días, no cinco, me parece de
recibo, es casi el doble, osea, yo creo que vale la pena decirlo. Es poco tiempo Ana, estoy de
acuerdo, es poco tiempo, sí. Lo que pasa es que bueno, ya hemos explicado por activa y por
pasiva que el municipio no se para, el municipio funciona los 365 días del año. El día 1 de
enero las odenanzas fiscales deben estar en marcha y el equipo de gobierno tampoco se
para. Gracias».
La senyora alcaldessa diu: «Pero lo tendremos en cuenta de cara a las próximas
ordenanzas fiscales, que se tiene el compromiso».
S’aprova amb 10 vots a favor (PSC), 1 abstenció (ERC) i 6 vots en contra (4 TFB i 2 C’s), el
següent acord:
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 3511/2019, relatiu a les modificacions de les Ordenances Fiscals que
començaran a regir en l’exercici 2020.
II. Relació de fets i fonaments de dret
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
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La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Rafa Moya, qui diu: «Gracias alcaldesa. Sí,
en la anterior legislatura dejamos a punto el reglamento de huertos urbanos. Hicieron
aportaciones que recogimos y otras aportaciones que no recogimos. No lo hemos aprobado
pero tienen acceso al expediente que ya se lo di en la comisión informativa porque cuando
pase el pleno, les dije que durante esta semana si me querían hacer llegar aportaciones, la
semana que viene haremos la publicación previa a traerlo a la aprobación al siguiente pleno.
Todavía no me han hecho llegar ninguna aportación y la intención es publicar la exposición
previa antes a la aprobación, a partir del lunes. Insisto, no me han hecho llegar nada y
básicamente es el mismo documento con el que acabamos la legislatura pasada. Gracias».
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Ana Luque, qui diu: “Sí, gràcies. Jo
només... sí que és veritat que la senyora Jiménez es va oferir i li agraïm, el que passa que el
que sí que volem remarcar és que cinc dies abans a nosaltres no... és veritat que no s’ha fet
totes les ordenances, només les que heu proposat, però hi son i ens les hauríem mirat més...
bueno, amb més intenció si haguéssim tingut més temps. Van arribar cinc dies abans, a la
comissió informativa. I després, a veure, nosaltres el que veiem és que el reglament de l’hort
no està aprovat encara, a les hores, per això aquest tema... I un altre cosa és per exemple,
em sap greu, però nosaltres també hem fet alguna proposta, per exemple del tema de
deixalleria i encara no hem tingut resposta, vull dir que no és que.... no és només que
siguem novates, jo no crec que és això, jo crec que per treballar les coses només el que
demanem és més temps, si pot ser, millor, perquè és veritat que bueno, pot ser no tenim
aquesta agilitat, però demanem més temps si pot ser».

esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.

ACTA DEL PLE

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció.
S’ACORDA
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2020 i
següents, així com el seu text refós.
Article 35.- Ajornaments i fraccionaments

1. Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la
concessió i denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui actuarà
segons allò previst a la seva Ordenança General.
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris diferents dels previstos a l’Ordenança general de
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Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats
locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a
eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb
els ciutadans.

Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic la gestió dels quals
ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració
administrativa, la resolució correspondrà a l’òrgan competent d’aquest Ajuntament.
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a. La sol·licitud d’ajornament i fraccionament es presentarà al registre de l’Ajuntament i
es dirigiran a l'òrgan competent per la seva tramitació
b. A la instància de la sol·licitud s’haurà d’adjuntar el DNI o permís de residència,
declaració de l’IRPF i les darreres nòmines, si és treballador per compte pròpia i no
disposa de nòmines, haurà de substituir aquestes per declaracions trimestrals i/o
anual (IVA e IRPF) i/o d’altre documentació acreditativa de la capacitat econòmica de
l’obligat a pagament.
c. Els criteris generals de concessió d’ajornaments i fraccionaments són:
 Els deutes d’import principal inferior a 1.500 EUR es podran ajornar per un període
màxim de 18 mesos.
 El pagament dels deutes d’import principal comprès entre 1.500 EUR i 5.000 EUR pot
ser ajornat o fraccionat fins a un termini de 24 mesos.
 Si l’import principal excedeix de 5.000 EUR, els terminis concedits poden estendre’s
fins a 36 mesos.
d. La concessió de l’ajornament o fraccionament de pagament requerirà que el
sol·licitant domiciliï el pagament del deute, o de les successives fraccions. A tal
efecte, en la sol·licitud haurà de constar l’ordre de domiciliació bancària, indicant el
número de compte, les dades identificatives i conformitat de l’entitat de crèdit que
hagi d’efectuar el càrrec en compte.
e. El procediment en el cas de concessió del fraccionament i/o ajornament serà:
 Si la sol·licitud es presenta en període voluntari d’ingrés, el fraccionament i/o
ajornament es concedirà per l’import del principal més els interessos de demora
sobre el deute aplaçat.
 Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan encara no s’ha notificat la
provisió de constrenyiment, i, per tant, el recàrrec executiu és del 5%, es concedirà el
fraccionament/ajornament per l’import principal més el 5% del recàrrec executiu més
els interessos de demora derivats del mateix.
 Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan s’ha notificat la provisió de
constrenyiment, però encara no han transcorregut els terminis de pagament
establerts a l’article 62.5 de la LGT, es concedirà el fraccionament/ajornament per
l’import principal més el 10% del recàrrec de constrenyiment reduït més els interessos
de demora derivats del mateix.
 Si la sol·licitud es presenta en període executiu, quan han transcorregut els terminis
de pagament establerts a l’article 62.5 de la LGT, es concedirà el
fraccionament/ajornament per l’import principal més el 20% del recàrrec de
constrenyiment ordinari més els interessos de demora derivats del mateix.
f. Per raons de cost i eficàcia, no podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els
deutes d’import per principal inferior a 60 euros.
g. En els casos que la sol·licitud d’un fraccionament de deute sigui posterior a l’empresa
d’accions judicials per part de l’Ajuntament, les despeses corresponents a la
contractació d’un advocat i d’un procurador s’imputaran a la persona que sol·liciti el
fraccionament del deute, entenent que és responsabilitat del deutor assumir aquesta
despesa per incompliment dels pagaments acordats.
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2. Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la
sol·licitud a l’Alcalde.
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h. Interessos per l’ajornament:
 Les quantitats el pagament de les quals s’ajorni, exclòs, si escau, el recàrrec de
constrenyiment, acreditaran interessos de demora pel temps que duri l’ajornament al
tipus fixat en la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
 En l’aplicació del punt 1, es tindran en compte aquestes regles: a) El temps
d’ajornament es computa des del venciment del període voluntari i fins al final del
termini concedit. b) En cas de fraccionament, es computaran els interessos acreditats
per cada fracció des del venciment del període voluntari fins al venciment del termini
concedit, i s’hauran de satisfer juntament amb aquesta fracció. Cas que el
fraccionament o ajornament sigui superior a l’any i, per tant, es desconegui el tipus
d’interès aplicable, es calcularà aquest en base al tipus vigent i posteriorment es
regularitzarà si s’hagués modificat el tipus d’interès aplicable. Si arribat el venciment
del deute ajornat o fraccionat no es realitza el pagament, s’anul·larà la liquidació
d’interessos de demora, la qual es practicarà en el moment del pagament i es prendrà
com a base de càlcul el principal.
 Quan les ordenances fiscals municipals ho prevegin, no s’exigirà interessos de
demora en els ajornaments o fraccionaments sol·licitats en període de pagament
voluntari, relatius a deutes de venciment periòdic, el pagament dels quals es
produeixi dins l’exercici de la meritació
i. Efectes de la falta de pagament:
 En els ajornaments, la falta de pagament al seu venciment de les quantitats
ajornades determinarà: a) Si el deute es trobava en període voluntari en el moment
en que es va concedir l’ajornament, la seva immediata exigibilitat en període executiu.
S’exigirà el principal del deute, els interessos de demora meritats a partir del dia
següent al del venciment del termini d’ingrés en període voluntari fins la data del
venciment del termini concedit i el recàrrec del període executiu sobre la suma
d’ambdós conceptes. El recàrrec s’aplicarà sobre el principal del deute. Cas de no
efectuar-se el pagament en els terminis fixats, es procedirà a executar la garantia. En
cas d’inexistència o insuficiència de fiança, es continuarà el procediment de
constrenyiment per a la realització del deute. b) Si el deute es trobava en període
executiu, es procedirà a executar la garantia i, en cas d’inexistència o insuficiència, es
prosseguirà el procediment de constrenyiment.
 En els fraccionaments la falta de pagament d’un termini determinarà: a) Si el deute es
trobava en període voluntari, l’exigibilitat en via de constrenyiment de les quantitats
vençudes, extrem que serà notificat al subjecte passiu, a qui es concedirà els terminis
de pagament dels deutes en període executiu, previstos d’aquesta ordenança. Si
s’incomplís l’obligació de pagar en aquest termini, es consideraran vençuts els
restants terminis, que s’exigiran també en via de constrenyiment. b) Si el deute es
trobava en període executiu, continuarà el procediment de constrenyiment per a
execució del deute impagat.
j. Garanties i recursos:
 Sense perjudici d’aplicar la previsió expressa en sentit contrari de l’Ajuntament, no
s’exigirà constitució de garantia quan l’import del principal de l’expedient sigui inferior
a 30.000 euros.
 S’acceptaran les garanties següents: a) Aval solidari d’entitats de dipòsit que cobreixi
l’import del deute en període voluntari, dels interessos de demora que generi
l’aplaçament i un 25 per cent de la suma d’ambdues partides. Quan el deute estigui
en període executiu, la garantia haurà de cobrir l’import aplaçat incloent el recàrrec
del període executiu corresponent, els interessos de demora que generi l’aplaçament,
més un 5 per cent de la suma d’ambdues partides. El termini d’aquest aval haurà
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1. Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, diferents dels previstos en aquesta
Ordenança, la resolució correspondrà a l’òrgan competent.

Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de les
ordenances fiscals que es detallen a l'annex 1 adjunt, i que a continuació es relacionen, així
com el seu text refós:
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d’excedir en sis mesos, com a mínim, dels terminis concedits i estarà degudament
intervingut. b) Qualssevol altres que es considerin suficients.
En supòsits de veritable necessitat, diferents dels contemplats a l’apartat anterior, es
podrà dispensar d’aportar garantia si l’òrgan competent ho ha aprovat.
Quan s’hagi realitzat anotació preventiva d’embargament en registre públic de béns
de valor suficient, a judici del cap d’unitat competent, es considerarà garantit el deute
i no serà necessari aportar una nova garantia.
L’obligat al pagament podrà sol·licitar l’adopció de mesures cautelars per constituir la
garantia, mitjançant l’anotació preventiva d’embargament de béns que li pertanyin.
L’acord de concessió especificarà, si s’escau, la garantia que el sol·licitant haurà
d’aportar.
La garantia s’haurà d’aportar en el termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent al de la notificació de l’acord de concessió. Transcorregut aquest termini
sense formalitzar la garantia, s’exigirà immediatament per la via de constrenyiment el
deute amb els seus interessos i els recàrrecs corresponents del període executiu,
sempre que hagi conclòs el període reglamentari d’ingrés. Si l’ajornament s’hagués
sol·licitat en període executiu, es continuarà el procediment de constrenyiment.
La resolució de les peticions sobre ajornaments o fraccionaments serà notificada, pel
cap de la unitat, als interessats. Contra la resolució de les peticions d’ajornament o
fraccionament de pagament, podrà interposar-se recurs de reposició davant l’òrgan
competent en el termini d’un mes comptat des del dia següent a la recepció d’aquesta
notificació.

 Ordenança fiscal 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Article 4. Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa
2. Prèvia sol·licitud, gaudiran d’exempció:
Els béns immobles dels quals siguin titulars els centres sanitaris de titularitat
pública, sempre que estiguin directament afectes al compliment de les finalitats
específiques d’aquests centres. Juntament amb la sol·licitud d’exempció s’haurà
de presentar certificat, emès per l’òrgan de l’Administració pública al que estiguin
adscrits, acreditatiu de la titularitat, del seu caràcter de centre sanitari i de l’ús de
l’immoble.
L'aplicació de l'exempció en la quota d'aquest impost estarà condicionada a que
les entitats sense fins lucratius comuniquin a l'Ajuntament que s'acullen al règim
fiscal especial establert per a aquestes entitats.
Exercitada l'opció, l'entitat gaudirà de l'exempció en els períodes impositius
següents, en tant es compleixin els requisits per a ser considerades entitats sense
fins lucratius, i mentre no es renunciï a l'aplicació del règim fiscal especial.
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Impostos

Article 7. Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de
gravamen.
2. Tipus de gravamen.
2.1. El tipus de gravamen serà el 0,78 per cent quan es tracti de béns urbans, en general,
exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa.
2.2. El tipus de gravamen serà el 0,78 per cent quan es tracti de béns rústics.

Ús

Codi

Tipus

Valor cadastral mínim

Comercial

C

0,76

60.000,00 €

 Ordenança fiscal 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa.

ACTA DEL PLE

Taula annexa

3. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o
de foment de l’ocupació (queden incloses la construcció de nous locals comercials, les
primeres obres de condicionament posteriors a l’adjudicació mitjançant subhasta i les
d’ampliació de tots els locals de propietat municipal, com les obres de les parades del
mercat municipal) que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació del 95% en la quota
de l’impost en els termes que a continuació s’indiquen:
a. La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable
de la majoria simple dels seus membres.
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions,
instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un supòsit i l’interessat no
hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà aquell al qual correspongui la
bonificació d’import superior.
Article 8. Gestió
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Aquests tipus només s’aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per a cada
ús, tingui major valor cadastral.

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

A l’efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, d’acord amb
els usos definits en la normativa cadastral, s’estableix la següent classificació de béns
immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a cadascun dels usos, a partir del qual
seran d’aplicació els tipus diferenciats.

1. S’estableix l’autoliquidació provisional com a forma de gestió del pagament a compte que
cal fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de la
declaració responsable o comunicació prèvia, o de l’inici de la construcció, instal·lació o obra
quan no s’hagin realitzat els tràmits esmentats; conseqüentment, el subjecte passiu haurà de
declarar la base del pagament a compte, determinar-ne l’import i ingressar-lo en els terminis
fixats en aquest article.
Taxes
- Ordenança fiscal 7, reguladora de la taxa del Servei de gestió de residus.
I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport i tractament de residus
domèstics.

ACTA DEL PLE

a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les llars com a conseqüència de
les activitats domèstiques.
b) Recollida, transport i tractament de les restes vegetals generades en solars sense edificar.

2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars d’aparells
elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus i runes
procedents d’obres menors de construcció i reparació domiciliària; els residus procedents de
neteja de vies publiques; zones verds; àries recreatives i platges; animals domèstics morts i
vehicles abandonats.

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General
Article 5.- Quota tributària.
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer
o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
2.1. Habitatges:
Per habitatge i any: 87,42 €
Amb reducció art.5.3: 8,74 €
II.- Taxa pel servei, de recepció voluntària, de recollida, transport i tractament dels residus
comercials.
Article 10.- Responsables i successors.
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1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
transport i tractament de residus domèstics la prestació dels serveis següents:

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

Article 2.- Fet imposable.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.

2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

ACTA DEL PLE

1. Per número de parada del mercat municipal ram no alimentació i any: 47,88€
2. Per número de parada del mercat municipal ram alimentació i any: 103,92 €
3. Per local comercial ram no alimentació i any: 139,32€
4. Per local comercial ram alimentació i any: 222,04 €
5. Bars, restaurants, cafeteries, granges i similars, anual: 270,48€
6. Clíniques, laboratoris i similars, per cada m2 i any: 4,96 €
7. Hotels, residències i supermercats, per cada m2 i any: 8,66 €
8. Quioscos de premsa, anual: 142,49 €
9. Quioscos de gelats, semestre o fracció: 122,15 €
10.Xurreries i quioscos d’entrepans i begudes, diari: 0,76 €
11.Quioscos de petards, parades de fira, cavallets, de tir o similars, autos de xoc i
circs, diari: 2,11 €
 Ordenança fiscal 8, reguladora de la taxa per prestació de serveis de clavegueram.
Article 4. Responsables
Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General
Article 5. Quota tributària
2. Els subjectes passius de la tarifa 1 de l’article 5è d’aquesta ordenança, tarifa per habitatge i
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1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, transport i tractament
de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es desenvolupi l’activitat
generadora del residu, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin
situats.

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

Article 11.- Quota tributària.

any, podran sol·licitar la reducció del 90% de la quota de la taxa, en un d’aquests dos supòsits
a) En el cas que el conjunt d'ingressos bruts familiars no siguin superiors al salari mínim
interprofessional vigent per l’any de la sol·licitud.
b) En el cas que la mitjana dels ingressos bruts de la unitat familiar, calculats per persona i
any, no superin els 3.000,00 € .
Per gaudir de la reducció de la quota descrita a l’apartat anterior del present article cal
presentar la següent documentació a l’oficina de l’Organisme de Gestió Tributària de Badia
del Vallès o a qualsevol registre que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015:
a) DNI, document original.
b) Justificació dels ingressos de totes les persones que conviuen al mateix domicili,
document original emès per l’entitat pagadora de la nòmina, pensió o qualsevol altre tipus
de prestació econòmica.

NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar

ACTA DEL PLE

El termini de presentació d’instàncies finalitza el dia 30 de maig o en cas de ser aquest dia
inhàbil en el primer dia hàbil següent.

 Ordenança fiscal 9, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de mercat públic.
Article 3. Subjecte passiu.

Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a
que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, a favor de les quals s’atorga llicència,
per disposar dels serveis del mercat municipal que es detallen en aquesta ordenança.

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

L'administració municipal podrà sol·licitar dels interessats les dades i documents necessaris per
tal de comprovar la veracitat de la declaració.

Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals a la
Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en termes previstos a la Llei General Tributària i a
l’Ordenança General.
Article 8. Règim de declaració i ingrés
 Tarifa 1, 2, 3, 4 i 5 de l’article 6: El cobrament dels valors-rebuts notificat col·lectivament
es realitzarà mensualment i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí
Oficial de la Província.
 Tarifa 6 de l’article 6: El règim d’ingrés serà autoliquidació
 Tarifa 7 de l’article 6: El cobrament dels valors-rebuts notificat individualment es realitzarà
semestralment.
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Article 4. Responsables

 Tarifa 8 de l’article 6: El cobrament dels valors-rebuts notificat col·lectivament es realitzarà
trimestralment d’acord amb la facturació individual i es farà públic mitjançant els
corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província.
En relació a les El pagament dels drets assenyalats a la tarifa precedent s’acreditarà per mitjà de
taló o rebut, l’entrega del qual hauran d’exigir els interessats en la utilització del servei, a l’agent
recaptador designat per l'Ajuntament.
Els adjudicataris en el moment de la imposició de la taxa, així com els seus hereus legítims, es
regiran pels contractes celebrats amb l’antic concessionari fins la data que la concessió hagués
de revertir normalment a l’Ajuntament.

El règim de declaració i ingrés per la tarifa 9 corresponent als drets de participació per traspàs
de parada s’exigirà en règim d’autoliquidació. Quan s’aprovi per part de l’òrgan competent de
l’Ajuntament el traspàs s’expedirà un abonaré a l'interessat, a l’objecte que pugui satisfer
l’import corresponent sobre el preu de traspàs en aquell moment, o en el termini de deu dies,
en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.
 Ordenança fiscal 12, reguladora de la taxa per ocupació temporal de la via pública.
Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés.

1. Quan es sol·liciti autorització per a l’ocupació de la via pública amb taules, cadires,
tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa es presentarà
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa, els apartats;
1. d)
2. b)
3. a), b), c) i d).
1.4.
1.9.
 Ordenança fiscal 14, reguladora de taxa per llicències o lo comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbaisme.
Article 7è. Beneficis fiscals.
2. Gaudiran d’una bonificació del 75 % de la quota tributària les primeres obres de
condicionament posteriors a l’adjudicació mitjançant subhasta, i les d’ampliació de tots els
locals de propietat municipal així com les obres de les parades del mercat municipal.
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ACTA DEL PLE

El règim de declaració i ingrés per la tarifa 6, corresponent als llocs de caràcter eventual per a
demostracions o exposicions de productes, sense venda, s’exigirà en règim d’autoliquidació.
Quan es presenti la sol·licitud d’autorització per a gaudir dels llocs eventuals s’adjuntarà
degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. S’expedirà un abonaré a
l'interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu
dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré.

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

Es consideraran defraudadors els que venguin en els mercats municipals sense haver sol·licitat
la llicència corresponent.

 Ordenança fiscal 15, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció
integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions.
Article 1 - Fonament i naturalesa

Article 2 - Fet imposable

ACTA DEL PLE

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que
tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el
terme municipal de Badia del Vallès s'ajusten al marc normatiu integrat per: la Directiva
2008/1/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2008, el Títol I de la Llei
12/2012, del 26 de Desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats
serveis, la Llei del Parlament de Catalunya 16/2015, del 21 de Juliol, les activitats integrades als
annexes de la Llei 20/2009, i també aquelles que es troben afectades pel Reial Decret 191/2011,
referent al registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.
Article 5. Beneficis fiscals

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

En ús de les facultats concedides per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les bases del règim local i pels articles 1,3,4 i 6 de la Llei 20/2009, del 4 de Desembre, de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, l’article 3 de la Llei 16/2015, del 21 de Juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, la Llei 18/2009, de 22 d’Octubre, de Salut Pública i
el Reial Decret 191/2011, de 18 de Febrer, sobre el registre sanitari d’empreses alimentàries i
aliments, i a l’empara del previst a la Llei 26/2010, del 3 d’Agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i al preàmbul de la Llei 12/2012, de
mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis , l’Ajuntament estableix la
taxa per la prestació dels serveis de control municipal de les activitats a dins del terme municipal,
ja siguin innòcues i de baix risc, activitats subjectes a intervenció segons normativa sectorial
específica o d’altres activitats no classificades.

Article 6. Quota tributària
La quantia de la Taxa serà el resultat d’aplicar les següents tarifes:
1. Activitats incloses a l’annex I de la Llei 20/2009: 2.791,88 €
Recàrrec per cada tràmit d’informe altres organismes (Bombers, ECA) : 669,82 €
1.2. Activitats incloses a l’annex II de la Llei 20/2009: 1.970,05 €
Recàrrec per cada tràmit d’informe altres organismes (Bombers, ECA) : 669,82 €
1.3. Activitats incloses a l’annex III de la Llei 20/2009: 1.104,21 €
Recàrrec per cada tràmit d’informe altres organismes (ECA) : 363,09 €
1.4 Per a les activitats que es trobin incloses a la Llei 9/2014, de 9 de Maig, de
Telecomunicacions, que es troben incloses als annexos II i III de la Llei 20/2009 i que tinguin una
2
superfície inferior a 300 m , règim de declaració responsable : 1.711,73 €.
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No es contemplen en aquesta Ordenança.

2. Activitats inoqües de nova instal·lació o legalització no incloses en els annexes de la Llei
20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de la activitat i que es trobin
incloses en la Llei 16/2015, del 21 de Juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica:
2.1 Activitats incloses a l’Annex I, subjectes a declaració responsable: 328,34 €
2.2 Activitats incloses a l’Annex II, subjectes al règim de comunicació prèvia: 766,13 €
3. Activitats incloses a la Llei 16/2015, i que es trobin afectades pel Decret 112/2010, del 31
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives:
3.1 Bars-Restaurants: 1.313,36 €
3.2 Bars (sense menjars): 580,95 €
3.3 Establiments de menjar per emportar: 892,17 €

8. Registre sanitari municipal d’establiments minoristes d’alimentació:

8.1 Tramitació d’inscripció al registre sanitari municipal d’establiments minoristes
d’alimentació: 119,58 €
8.2 Tramitació d’inscripció al registre sanitari municipal d’establiments dedicats a la realització
de pírcings o tatuatges: 85,37 €.

9. Inspecció de locals i establiments, segons els requeriments del calendari d’inspeccions: 49,69
€.
10. Revisions i inspeccions per activitats en tramitació amb esmenes o modificacions realitzades,
especialment en cas que hagin fruit deficiències fruit de la inspecció que requereixin una segona
visita: 109,45 € .
En el cas de canvi de titularitat, sense canviar l’activitat s’aplicarà un coeficient reductor del 50%.
Si es canvia d’activitat, es tramitarà com una activitat nova.
Les tarifes es reduiran un 25% per les activitats que es realitzin en parades del Mercat
Municipal.
11. Taxa pel consum de subministraments en locals per concessió. Aigua, gas i electricitat
Agua: 1,88 €/m3
Electricitat: 0,21/€ KWh
Gas: 0,60 €/m3
Article 7. Acreditament
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix
el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la esmentada activitat en la data de
presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment, des de la Seu Electrònica de
la Pàgina web de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
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6. Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística: 109,39 €

ACTA DEL PLE

5. Inspeccions periòdiques d’activitats degudament comunicades incloses en el Decret
112/2010: 191,56 €

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

4. Farmàcies i bugaderies de tipus industrial: 1.313,36 €

2. Quan el procediment s'iniciï d’ofici o a instància de persona diferent al subjecte passiu, la taxa
s’acreditarà en la data en què es dicti la resolució d'incoació del corresponent procediment.
3. El pagament de la corresponent taxa és una condició necessària per poder realitzar el
desenvolupament de l’activitat, independentment de la documentació addicional que li sigui
sol·licitada per part dels Serveis Tècnics. També s’haurà de tenir present que es poden demanar
pagaments de taxes per inspeccions periòdiques que es facin segons un calendari establert i
aprovat pel Ple de l’Ajuntament.
4. Una vegada iniciada l'obligació de contribuir, no estarà afectada de cap manera per la
denegació de l' objecte dels corresponents procediments a que es refereix l’article 2, o per la
seva concessió supeditada a condicions, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant després
que s'hagi resolt el procediment corresponent, o fins i tot, per la denegació per part dels Serveis
Tècnics de l’Ajuntament, per incompliment dels requeriments normatius.

ACTA DEL PLE

1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests efectes, quan es presenti la sol·licitud
que iniciï l’actuació o l’expedient es complimentarà també degudament la fitxa corresponent al
tràmit a fer a la opció FUE de la Seu electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament. L’interessat
haurà de retornar el justificant bancari o equivalent, conforme ha efectuat el pagament de la taxa
indicada.
2. En cas que no es realitzi el pagament de la taxa durant el període voluntari, es requerirà el
pagament per via executiva, independentment d’altres sancions que es puguin indicar a l’article
següent.

 Ordenança Fiscal 16, taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública.

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

Article 8. Règim de declaració i ingrés

El règim de declaració i ingrés de la taxa per a la retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública es realitzarà a través d’una autoliquidació.
 Ordenança Fiscal 17, reguladors de la taxa per la prestació de serveis esportius i
usos d’instal·lacions esportives.
Article 6. Acreditament i període impositiu.
2. L’abonament de les taxes es realitzarà únicament amb les modalitats de targeta de crèdit
o domiciliació bancaria. El primer pagament sempre serà en targeta de crèdit al moment de
donar-se de alta al servei.
Article 7. Exempcions i bonificacions
7.1.1. Seran exempts els menors amb edats compreses entre els 0 i 36 mesos i un
acompanyant major d’edat d’un usuari amb discapacitat que acrediti un reconeixement
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Article 7. Règim de declaració i ingrés

mínim del 85% per l'Institut català d’Assistència i serveis Socials (ICASS).
7.2.2. Gaudiran d’una bonificació del 30% sobre les quotes d’abonament trimestral regulades
a la tarifa 1. b) i d’una bonificació del 10% sobre les quotes d’abonament mensual regulades
a la tarifa 1. a).
També gaudiran de l’exempció la matricula regulada en la tarifa 1.d) que regula la matrícula i
assegurança obligatòria.

a. Residents al municipi de Badia del Vallès.

b. Monoparentals i monomarentals: Bonificació del 35% de la quota les famílies
monoparentals i monomarentals.
c. Aturats: Bonificació del 50% de la quota, les persones que acreditin situació

d. Pensionistes, jubilats i persones majors de 65 anys: Bonificació del 50% de la quota,
les persones que acreditin situació de jubilats, pensionista o ser majors de 65 anys.

e. Discapacitat 33%: Bonificació del 50% de la quota les persones que acreditin un
reconeixement mínim del 33% per l'Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS).
f. Discapacitat 65%: Bonificació del 60% de la quota les persones que acreditin un
reconeixement mínim del 65% per l'Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS).
g. Discapacitat 85%: Bonificació del 100% de la quota les persones amb discapacitat
acreditin un reconeixement mínim del 85% per l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials (ICASS).
h. 7.3. Documentació necessària per accedir i renovar les bonificacions: Per acreditar la
bonificació descrita a l’apartat anterior del present article caldrà presentar a les
oficines de les Instal·lacions Esportives Municipals, la següent documentació:
Documentació general:
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a. Esportistes: Bonificació del 25% de la quota als esportistes que pertanyin a algun dels
clubs esportius inscrits al registre d’entitats de Badia del Vallès.

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

7.2.3. Una vegada aplicada la bonificació descrita en el punt anterior, podran gaudir d’una
bonificació addicional acumulable sobre les quotes d’abonament resultants, els residents al
municipi de Badia del Vallès i que es trobin en alguna de les següents situacions:

a. DNI original.
b. El padró
Documentació especifica:
a. Esportistes: Document signat i segellat per l’entitat esportiva local, inscrita registre
d’entitats de Badia del Vallès que acrediti que pertanyin a l’entitat. Aquesta
documentació s’haurà de presenta actualitzada, cada mes d’octubre per renovar la
bonificació.

d. Pensionistes, jubilats i persones majors de 65 anys: La resolució de jubilació emesa
pel INSS. Aquesta documentació s’haurà de presenta actualitzada, cada mes de
febrer per renovar la bonificació.

e. Discapacitat 33%: Targeta acreditativa de la discapacitat per l'Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Si la validesa no es definitiva, s’haurà de
presentar cada vegada que es renovi per continuar amb la prestació.

f. Discapacitat 65%: Targeta acreditativa de la discapacitat per l'Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Si la validesa no es definitiva, s’haurà de
presentar cada vegada que es renovi per continuar amb la prestació.
g. Discapacitat 85%: Targeta acreditativa de la discapacitat per l'Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). Si la validesa no es definitiva, s’haurà de
presentar cada vegada que es renovi per continuar amb la prestació.
7.4. Bonificacions No Residents:
7.4.1. En el cas de les persones que no siguin residents al municipi podran gaudir d’un
màxim de dues bonificacions acumulables.
a. Treballadors al municipi de Badia del Vallès. Podran accedir a les bonificacions de
l’article 7 punt 2.2. Aquelles persones que, no essent residents al municipi, acreditin
que el seu lloc de treball s’ubica al terme municipal de Badia del Vallès
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c. Aturats:. certificat acreditatiu expedit per l'Oficina de Treball de la Generalitat. Aquesta
documentació s’haurà d’aportar trimestralment, cada vegada que es renovi la
prestació per continuar amb la prestació.

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

b. Monoparentals i monomarentals: carnet de monoparental o monomarental. Aquesta
documentació s’haurà de presentar cada vegada que es renovi el carnet per
continuar amb la bonificació.

b. Estudiants. Podran accedir a les bonificacions de l’article 7 punt 2.2. Aquelles
persones de 14 a 30 anys que, no essent residents al municipi, acreditin trobar-se
matriculats en un centre oficial d’ensenyament.
c. Esportistes. Bonificació del 25% de la quota als esportistes que pertanyin a algun dels
clubs esportius inscrits al registre d’entitats de Badia del Vallès. També gaudiran de
l’exempció de pagament en la tarifa 1 d) que regula la matrícula obligatòria.
7.4.2 Documentació necessària per accedir i renovar les bonificacions: Per acreditar la
bonificació descrita a l’apartat anterior del present article caldrà presentar a les oficines de
les Instal·lacions Esportives Municipals, la següent documentació:
Documentació general:

ACTA DEL PLE

a. Treballadors al municipi de Badia del Vallès. Aquelles persones que, no essent
residents al municipi, acreditin mitjançant contracte de treball vigent que el seu lloc de
treball s’ubica al terme municipal de Badia del Vallès. Per renovar aquesta bonificació
s’haurà de presenta la nomina actualitzada, cada mes de gener.

b. Estudiants. Aquelles persones de 14 a 30 anys que, no essent residents al municipi,
acreditin trobar-se matriculats en un centre oficial d’ensenyament. Per renovar
aquesta bonificació, s’haurà de presentar cada mes d’octubre la nova matriculació
vigent.

c. Esportistes: Document signat i segellat per l’entitat esportiva local, inscrita registre
d’entitats de Badia del Vallès que acrediti que pertanyin a l’entitat. Aquesta
documentació s’haurà de presenta actualitzada, cada mes d’octubre per renovar la
bonificació.
Annex de Tarifes
Tarifa 4. Enllumenat d’instal·lacions (preus per hora)
a) Frontó: 1,82 €
b) Tenis: 3,53 €
c)Pistes poliesportives exteriors: 3,53 €
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Documentació especifica:

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

a. DNI original.

d)Pavelló poliesportiu
1) 50 % Potència: 9,10 €
2) 100 % Potència: 10,52 €
e) Camp de futbol 11
1) 50 % Potència: 10,52 €
2) 100 % Potència: 19,35 €

1) Polivalent 1 - per hora i dia: 2,62 €

3) Sala Formació Esportiva - per hora i dia: 1,36 €
4) Sala habilitada (judo) - per hora i dia: 1,14 €
5) Spinning - per hora i dia: 1,36 €

ACTA DEL PLE

2) Polivalent 2 - per hora i dia: 2,62 €

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

f) Sala per a empreses d'activitats esportives

g) Piscina interior
1) 50 % Potència: 1,70 €
2) 100 % Potència: 3,13 €
Tarifa 5. Serveis esportius
Activitats aquàtiques trimestrals
1) 1 dia/setmana
• Abonats 21,60€
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6) Altres Sales – per hora i dia: 2,62 €

• No Abonats 43,25€
2) 2 dies/setmana
• Abonats 43.20€
• No Abonats 86.50€
3) 3 dies/setmana
• Abonats 64,80€

Modalitat Activitats, duració i aforament.

• Nadons (6 a 24 mesos) 30 minuts/dia, aforament màxim 10 nadons.
• Nens/as (2 a 3 anys) 30 minuts/dia, aforament màxim 7 nens/as.
• Nens/as (3 a 5 anys) 45 minuts/dia, aforament màxim 10 nens/as.

ACTA DEL PLE

Curs natació menors

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

• No Abonats 129,78€

• Nens/as (10 a 13 anys) 45 minuts/dia, aforament màxim 15 nens/as.
• Nens/as (14 a 17 anys) 45 minuts/dia, aforament màxim 15 nens/as.
Curs natació adults
• Majors de 18 anys, 45 minuts/dia, aforament màxim 15 persones.
Natació discapacitats
• Autònoms, 45 minuts/dia, aforament màxim 12 persones.
• No autònoms, 45 minuts/dia, aforament màxim 4 persones.
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• Nens/as (6 a 9 anys) 45 minuts/dia, aforament màxim 15 nens/as.

Activitat aquàtica Intensius
1) 5 dies/setmana
• Abonats 36,00€
• No Abonats 72,08€
2) 2 dies/setmana
• Abonats 16,01€

Modalitat Activitats, duració i aforament.

• Nens/as (3 a 5 anys) 45 minuts/dia, aforament màxim 10 nens/as.
• Nens/as (6 a 9 anys) 45 minuts/dia, aforament màxim 15 nens/as.
• Nens/as (10 a 13 anys) 45 minuts/dia, aforament màxim 15 nens/as.

ACTA DEL PLE

Curs natació menors

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

• No Abonats 32.02€

• Majors de 18 anys, 45 minuts/dia, aforament màxim 15 persones.
Activitats dirigides terrestres
a) Bono activitats dirigides:
1) Abonament mensual: 12,28 €
2) Abonament trimestral: 30,21€
Per accedir a aquest bono és obligatori estar abonat a les instal·lacions esportives. El bono
d’activitats dirigides, dóna dret a l'accés a totes les activitats del BONO amb llibertat
d'horaris, amb l'aforament indicat en cada activitat, llevat de les activitats dirigides tancades.
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Curs natació adults

Tarifa 7. Espais publicitaris i màquines expenedores i similars
a) Espais publicitaris
1) Ocupacions permanents, per m2 i any: 30,21 €. Quota mínima:106,59 €
2) Ocupacions temporals, per m2 i dia: 3,27 €. Quota mínima: 31,97 €
Seran exemptes de l’abonament de la taxa publicitària en espais específics de les
instal·lacions esportives Municipals, les entitats esportives locals amb la finalitat que aquest
beneficis col·laboren en la practica esportiva dels seus integrants.

ACTA DEL PLE

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del
domini públic local derivat de l’ocupació de parades al mercat ambulant de venda no
sedentària situades a la via pública o terrenys d’ús públic.

Així com l’expedició de l’alta de la targeta d’autorització per exercir la venda ambulant a
Badia del Vallès per a la incorporació de suplents, modificacions o pèrdues de la mateixa.
Article 9. Règim de declaració i ingrés.
Tarifa 1 de l’article 5 el règim serà liquidació.
Tarifa 2 de l’article 5 el règim serà autoliquidació

 Ordenança Fiscal 20, reguladora de la taxa per la prestació de serveis
socioeducatius.
Annex de tarifes
1. Inscripció a l´ Esport Escolar
a. Des del 01/01/2020 fins 31/12/2020.
1r trimestre (Gener, febrer, març)
1 infant: 39, 85€
2 infants (a): 28,98€
Més de 2 infants, cadascun/a: 21,73 €
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Article 2. Fet imposable

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

 Ordenança Fiscal 18, reguladora de la taxa per la ocupació de parades de mercat
ambulant.

2n Trimestre (Abril, maig, juny)
1 infant: 39, 85€
2 infants (a): 28,98€
Més de 2 infants, cadascun/a: 21,73 €

3r Trimestre (Juliol, agost, setembre): no hi ha servei
4rt Trimestre (Octubre, novembre, desembre)
1 infant: 39, 85€

a. Quinzena de 9 a 13:00h
1 infant: 86,94€
2 infants (a): 69,55€
Més de 2 infants, cadascun/a: 59,78€
Amb discapacitat, cadascun/a: 59,78€

Setmana de 9,00 a 13,00h.
1 infant: 49,32€
2 infants (a): 41,30€
Més de 2 infants, cadascun/a: 30,42€
Amb discapacitat, cadascun/a: 30,42€

b. Quinzena de 9 a 15:00h (inclou servei de menjador)
1 infant: 152€
2 infants (cadascun/a): 127,36€
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2. Inscripció Casal d’estiu/Esport d’estiu

Codi Validació: AKMP4WENNQJE6AMKTRXZ7CJPG | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 36 de 78

Més de 2 infants, cadascun/a: 21,73 €

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

2 infants (a): 28,98€

Més de 2 infants, cadascun/a: 114,27€
Amb discapacitat, cadascuna/a: 114,27 €

Setmana de 9,00 a 15,00h. (inclou servei de menjador)
1 infant: 84,16€
2 infants (a): 73,00€
Més de 2 infants, cadascun/a: 62,00€
Amb discapacitat, cadascun/a: 62,00€

a. Espais Familiars per a persones no empadronades a Badia, per trimestre: 20 €

- Ioga per embarassades
- Doula, consultora de lactància materna
- Espai nadó
- Taller sensoriomotor
- Espai de criança

ACTA DEL PLE

El serveis integrats als Espais Familiars són:

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

3. Accés als serveis dels Espais Familiars:

- Servei d’assessorament familiar

4. Casal d’estiu familiar
a. Famílies de Badia del Vallès amb infant de 0 a 3 anys ( 2 dies a la setmana): 15€
b. Famílies no empadronades a Badia del Vallès amb infants de 0 a 3 anys (2 dies a la
setmana): 20€
Per tal de poder portar a terme l´activitat de Casal d’estiu familiar serà necessari un mínim d
´inscripció de 15 famílies per setmana. Les places s’obtindran per ordre d’inscripció i en cas
d’exhaurir les places, es prioritzarà a les famílies empadronades al municipi. S’ha de fer
preinscripció.
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- Pati de La Mainada

5. Casal d’estiu per a adolescents:
a. Preu per infant de 12 a 18 anys
1 infant 60€ mensuals
2 infants (cadascun/a) 45€ mensuals
Més de dos infants (cadascun/a): 35€ mensuals
Amb discapacitat (cadascun/a): 35€ mensuals

6. Activitats Culturals organitzades per adolescents joves

Article 1r Naturalesa tributària.

ACTA DEL PLE

 Ordenança Fiscal 24, reguladora de la taxa sobre l’atorgament d’autorització
d’ocupació i ús temporal de les instal·lacions d’horts urbans municipals de Badia del
Vallès-

 De conformitat amb els articles 106 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, els
concordants de la Llei Municipal de Catalunya, i el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, s’estableix la taxa que té per objecte sufragar les despeses que s’originin per
l’ocupació i ús temporal d’un hort urbà municipal com són el consum d’aigua de reg i
les tasques de manteniment de les parcel·les del seu ús.

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

Preu per persona d’1€ a 10€ segons activitat.

Article 2n Fet imposable.

 -Dret a l’ús temporal de la parcel·la i les instal·lacions comunitàries.
 -Dret a l’accés del subministrament d’aigua de reg.
Article 3r Subjecte passiu.
 Són subjectes passius les persones físiques i jurídiques que siguin adjudicatàries de
l’ús temporal d’una parcel·la dels horts urbans municipals de Badia del Vallès.
Article 4t Obligació de contribuir.
 Estan obligats al pagament de la taxa anual els adjudicataris d’una parcel·la d’hort
urbà municipal, l’import de la qual estarà en funció de la parcel·la i del consum
d’aigua de reg realitzat.
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 Els fets imposables d’aquesta taxa són els següents:

 El pagament en forma de taxa es satisfarà de forma anual per l’ús de la parcel·la i
trimestral per el subministrament d’aigua de reg.
Article 5è Taxes.
 La taxa anual a satisfer son les següents tarifes :
 1.- Parcel·la de 80 m2 ........................................................ 90,00 €/any
 Aquesta taxa cobrirà les despeses de neteja de les zones comuns així com el servei
de recollida de residus.

 Es preveu el prorrateig de les tarifes anteriors en els següents casos:

ACTA DEL PLE

 El preu del m3 és el preu definit a l’Ordenança fiscal número 9 - Taxa per la prestació
de serveis de mercat públic, Article 6, Quota tributària, punt 8, Consum d’aigua
trimestral.

 La liquidació del consum d’aigua es calcularà de forma proporcional a la durada real
en mesos de la llicencia d’ús privatiu, quan per extinció o revocació, o adjudicació el
termini de vigència de la llicència s’hagi atorgat o exhaurit abans de l’any.

 La liquidació de la tarifa per parcel·la es calcularà de forma proporcional a la durada
prevista en mesos de la llicencia d’ús privatiu per any.
Article 6è Exemplificacions.
 No es preveuen exempcions
Article 7è Bonificacions.
 Es preveu la bonificació del 10% sobre la taxa anual bàsica dels horts per aquells
adjudicataris, prèvia sol·licitud de la persona interessada i previ informe tècnic del
Departament del Medi Ambient, que hagin assistit al 100% de les sessions de
formació sobre horticultura organitzades per l’Ajuntament de Badia del Vallès durant
tot l’any anterior i adreçades específicament als usuaris dels horts urbans municipals.
Article 8è. Règim de declaració i ingrés
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 Consum d’aigua trimestral ....................................................................1,46 €/m3

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

 2.- Consum d’aigua de regadiu

 El pagament dels drets assenyalats a la taxa de la parcel·la s’exigirà anualment en
règim de liquidació.
 El consum d’aigua s’exigirà - previ informe del servei gestor amb el càlcul
corresponent a cada subjecte passiu - també en règim de liquidació una vegada
finalitzats els diferents trimestres de l’any.
 Es sol·licitarà als subjectes passius l’alta de tercers amb un compte bancari donat
d’alta en el moment de sol·licitud del dret d’ús d’una parcel·la d’hora urbà.

ACTA DEL PLE

 Els precedents d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què
es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Preus públics
 Preu Públic _ 1: Preu públic per la utilització de la deixalleria municipal
Article 4 . Tarifes

 El preu públic originat per la prestació del servei serà el que a continuació es
relaciona, atenent la naturalesa del residu i la freqüència en l’abocament:

PROPOSTA PREUS (€/tona)
LÍMITS DIARIS D’ENTRADA
Comerciants
i
Comerciants
Particulars
Particulars
petits industrials
petits industrials
Gratuït fins al 480
2 kg
10 kg
límit d’entrada
440
2 kg
10 kg
1.100
5 kg
10 kg
400
2 kg
10 kg
Gratuït
30 kg
30 kg
butà
Gratuït
3 ut
3 ut

Absorbents
Àcids
Aerosols i esprais
Bases
Bateries
Bombones
(Repsol)
Bombones butà (Butsir i
Càmping gas)
Cosmètics
Dissolvents com ara
acetona,
alcohol
o
aiguarràs
Dissolvents halogenats:

90

3 ut

3 ut

360

5 kg

20 kg

270

5 kg

20 kg

890
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 RESIDUS
ESPECIALS

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

Disposició addicional.

2 kg
2 ut

10 kg
4 ut

No admès

75 kg plaques,
85 kg tubs,
No admès
100 kg dipòsits
o jardineres (*)

320

5 kg

10 kg

2.200

5 kg

10 kg

Gratuït

10 ut

50 ut

100 g

100 g

16.400

Neveres i aparells de
fred
amb
gasos
Gratuït
1 ut.
2 ut.
refrigerants
Olis no regenerables
310
2 kg
10 kg
Piles i acumuladors
Gratuït
5 kg
10 kg
Pneumàtics
5 €/unitat (**)
No admès
4 ut/any
No admès
Productes comburents
3.040
2 kg
10 kg
Radiografies
Gratuït
5 kg
10 kg
Reactius de laboratori i
Productes
no
2.520
2 kg
10 kg
identificats.
Sòlids/pastosos:
pintures, vernissos i
410
20 kg
50 kg
coles
Tòners i cartutxos de
tinta sense contactes ni
5 kg
10 kg
250
parts
elèctriques
o
electròniques.
(*) Només a les deixalleries amb un mòdul específic de recollida: Cerdanyola del Vallès i
Punt Verd de Zona de la Vall d’Hebron (Barcelona).
(**) Si no s’ha pagat la taxa de tractament i es justifica amb la factura de compra.

ALTRES RESIDUS
Cintes

de

casset

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

690

20 kg

ACTA DEL PLE

Filtres d’oli i altres
metalls contaminats
Fitosanitaris
Fluorescents i llums de
mercuri
Mercuri

390

5 kg
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Productes
líquids
orgànics amb més del
2% d’halogen com ara
Cloroform, Clorur de
metilè,
Bromoform,
Percloroetilè
Envasos contaminats
Envasos a pressió i
extintors
Fibrociment i Amiant

PROPOSTA PREUS (€/tona)
LÍMITS DIARIS D’ENTRADA
Comerciants
i
Comerciants
Particulars
Particulars
petits industrials
petits industrials
i
365
20 kg
200 kg
Ajuntament de Badia del Vallès
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500 kg
2 ut
500 kg
3
1m
3
1m

2.000 kg
5 ut
2.000 kg
3
1m
3
1m

220

500 kg

2.000 kg

60
30
220
35

500 kg
500 kg
100 kg
500 kg

2.000 kg
2.000 kg
500 kg
2.000 kg

35

500 kg

2.000 kg

112

ACTA DEL PLE

Porexpan (poliestirè
expandit)
Rebuig
no
recuperable i/o no
separat
Restes vegetals
Terres i runes
Tèxtil
Vidre
armat
i/o
barrejat
Vidre pla

60
Gratuït fins al
340
límit d’entrada
112
112

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

VHS
Fusta neta
Matalassos
Plàstic dur no envàs
Plàstic film

 Preu públic 3, reguladora del preu públic pel servei d’aparcament soterrani a
l’Avinguda Burgos.
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SUBPRODUCTES
IPROPOSTA PREUS (€/tona)
LÍMITS DIARIS D’ENTRADA
RESIDUS
SENSE
Comerciants
i
Comerciants
DESPESA
Particulars
Particulars
petits industrials
petits industrials
REPERCUTIBLE
Aparells
elèctrics
i
Gratuït
5 ut
5 ut
informàtica no inclosos
en altres grups
Cables
Gratuït
500 kg
2.000 kg
Càpsules de dosi única
Gratuït
500 kg
2.000 kg
Cartró i paper
Gratuït
500 kg
2.000 kg
CD i DVD
Gratuït
20 kg
200 kg
Electrodomèstics
línia
Gratuït
2 ut
5 ut
blanca
Envasos amb Punt Verd
Gratuït
500 kg
2.000 kg
de SIG
Envasos vidre
Gratuït
500 kg
2.000 kg
Metalls
Gratuït
500 kg
2.000 kg
Olis lubricants
Gratuït
5 kg
20 kg
Olis
vegetals
no
Gratuït
5 kg
20 kg
contaminats
Televisors i monitors
Gratuït
2 ut
5 ut

Article 5. Quantia
La quantia dels drets a percebre pel preu públic serà la següent:
178 places de pàrquing. (22 m2 útils): 13,13 € mes
8 places amples de pàrquing (25 m2 útils): 16,00 € mes
32 boxes (plaça individualitzada amb porta d’accés i tancada):20,63 € mes.
Article 6. Règim de declaració i ingrés
El preu públic s’exigirà en règim rebut mensual o anual segons ho notifiqui l’obligat de
pagament.
Els deutes per preus públics s’exigiran pel procediment de constrenyiment.

Cinquè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
Sisè. Trametre al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, els acords de modificació de les Ordenances Fiscals, un cop
s’hagin aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2.d del Decret
94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions d’Hisendes Locals als Departaments de
Governació i d'Economia i Finances.

Aprovar resoldre discrepàncies relatives a la justificació de factures de la Bruixa
corresponents al servei de neteja de dependències municipals del mes de setembre,
Carnestoltes, Festa Major i Casals d'estiu 2019 Expedient 4232/2019
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

La Secretària llegeix l’acord.
A continuació la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu:
“Gracias señora alcaldesa. Proponemos resolver a favor del criterio expuesto por el servicio
Ajuntament de Badia del Vallès
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ACTA DEL PLE

Quart. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en
el Butlletí Oficial de la Província.

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

Tercer. Aprovar provisionalment el calendari fiscal per l’exercici del 2020, segons es detalla a
l'annex 2, i l’annex 3 que s'adjunta i forma part d'aquest acord.

del Área de Entorno urbano y derecho a la ciudad, proceder al pago de las facturas del
servicio de limpieza de dependencias municipales detalladas en el expediente, dada la
necesidad de mantener este servicio. Gracias”.
S’aprova per unanimitat el següent acord:

Cinquè. Realitzada la tramitació necessària, en data 17 d’octubre de 2019 a ser remès a la
Intervenció per a la seva corresponent fiscalització, sent el resultat d'aquesta de
disconformitat amb objecció, suspensiu, a causa de la manca de procediment legal per
l’adjudicació i la posterior fiscalització de l’autorització i/o disposició de la despesa prèvia a la
presentació de les factures, tal com consta en l'informe, remès a aquest Servei.
III. Fonaments de dret
 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directrius del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.
 Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del Sector Públic Local.
 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capitulo Primer
del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos.
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ACTA DEL PLE

II. Relació de Fets
Primer. En el Ple de data 7 de setembre de 2018 es va aprovar l'expedient de la contractació,
mitjançant tramitació ordinària, procediment obert, amb un únic criteri d’adjudicació, el preu,
de serveis de la neteja de dependències municipals període setembre-desembre 2018 de
Badia del Vallès, amb un valor estimat de 144.820,99 € euros, sense IVA (Exp.1807/2018).
Segon. En el Ple de data 24 d’octubre de 2018 es va aprovar l'expedient de contractació,
sotmès a regulació harmonitzada, mitjançant tramitació Ordinària, procediment obert,
diversos criteris d’adjudicació, del Contracte del servei de neteja d’edificis i dependències
municipals per procediment obert de regulació harmonitzada i tramitació ordinària de Badia
del Vallès, amb un valor estimat de 2.962.327,42 € euros, sense IVA (Exp. 1529/2018)
pendent de resolució i aprovació.
Tercer. Que per raó d'interès públic, és necessari el manteniment dels serveis de neteja
d’edificis i dependències municipals, degut a que el contracte nou encara no esta resolt
l'empresa LA BRUIXA, NETEGES I MANTENIMENTS, S.L., concessionària fins al moment
està donant aquest servei imprescindible pel bon funcionament del consistori, s'adjunten a
l'expedient les factures on consten les tasques realitzades segons les necessitats durant els
mesos de gener i febrer de 2019.
Quart. En data 17 d’octubre de 2019, l’arquitecta tècnica va emetre informe de justificació
de les factures presentades pel serveis de neteja dels edificis i dependències
municipals del mes de setembre, del Carnestoltes, de la Festa Major i dels casals
d’estiu per import total de 71.369,32 euros, IVA inclòs.

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 4232/2019, relatiu a Justificació de factures corresponents al servei de
neteja de les dependències municipals del mes de setembre, del Carnestoltes, de la Festa
Major i dels casals d’estiu de 2019.

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Resolució de 25 de juliol de 2018, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018.

ACTA DEL PLE

Primer. Resoldre la discrepància plantejada a favor del criteri exposat per les Àrees d’Entorn
Urbà i Dret a la Ciutat, Ciutadania i Drets Civils i Promoció Social i Acompanyament Educatiu,
a la vista de l'informe, ha quedat constatant que per raó d'interès públic, és necessari el
manteniment dels serveis de neteja d’edificis i dependències municipals, degut a que el
contracte nou encara no està resolt, l'empresa LA BRUIXA, NETEGES I MANTENIMENTS,
S.L., concessionària fins al moment i està donant aquest servei imprescindible pel bon
funcionament del consistori.
Segon. En conseqüència, acceptar la discrepància formulada per les Àrees d’Entorn Urbà i
Dret a la Ciutat, Ciutadania i Drets Civils i Promoció Social i Acompanyament Educatiu, i
continuar la tramitació de l'expedient d’aprovació, per l’òrgan competent, de les factures de
“LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, S.L” per import total de 71.369,34
euros, IVA inclòs, corresponents al mes de setembre, del Carnestoltes, de la Festa
Major i dels casals d’estiu de 2019.
Tercer. Notificar l'acord a la Intervenció, a les Àrees d’Entorn Urbà i Dret a la Ciutat,
Ciutadania i Drets Civils i Promoció Social i Acompanyament Educatiu.

Adjudicació del contracte administratiu de serveis de neteja d'edificis i de les
dependències municipals per procediment obert de regulació harmonitzada i
tramitació ordinària (Expedient 1529/2018)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0,
Abstencions: 7, Absents: 0

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

Per tot això, s'acorda:

Seguidament, la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Encarna Rodrigo, qui diu:
«Gracias señora alcaldesa. Intentaré resumir todo lo que me sea possible lo sucedido con la
adjudicación de este contrato de limpieza de las dependencias municipales. Por acuerdo del
pleno, el día 24 del 10, se aprueba el expediente de contratación sometido a regulación
harmonizada, tramitación ordinaria, procedimiento abierto, con una vigencia máximo de 5
años con prórrogas incluidas. Seguidamente, se hace el anuncio de la licitación en la oficina
de publicaciones de la Unión Europea y en el Perfil del contratante. Una vez instruido el
expediente, el día 5 de marzo del 2019, contra la decisión de la Mesa de contrataciones, 3
de las 6 empresas que se presentaron, presentan un recurso especial en materia de
contratación al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, en adelante TCC. El día 30
de julio, el TCC resuelve levantar la suspensión del procedimiento de contratación acordada,
y la Mesa de contratación decide retrotraer las actuaciones al momento de la apertura de las
proposiciones económicas y documentación cuantificable de forma automática, es decir, al
sobre C. De conformidad a la resolución 266/2019 del TCC, el día 4 de octubre se forma la
Mesa de contratación siguiendo todos los criterios de la resolución. Se presentan de nuevo 6
empresas y la Mesa de contratación resuelve adjudicar el contrato administrativo de la
limpieza de las dependencias municipales a la empresa Tempo Facility Servicios, como
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La Secretària llegeix l’acord.

mejor oferta presentada por 1.069.663,19 euros netos sin IVA, por la duración inicial de 2
años hasta un máximo de 5 años con 3 años de prórroga. También se aprueba el documento
contable para ejecutar el resto de este año por valor de 52.165,38 euros, con el compromiso
de dotar para los próximos presupuestos municipales la consignación adecuada y suficiente
para hacer frente a esta contratación. La puntuación fue muy igualada y la empresa Tempo
da al año 5.300 horas extraordinarias, 441 horas al mes. Gracias”.
S’aprova amb 10 vots a favor (PSC) i 7 abstencions (4 TFB, 2 C’s i 1 ERC), el següent acord:
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1529/2018, relatiu al contracte administratiu de serveis de neteja de les
dependències municipals per tramitació ordinària, procediment obert de regulació
harmonitzada.

ACTA DEL PLE

2. Per acord de Ple municipal de 24.10.2018 es va aprovar l'expedient de contractació,
sotmès a regulació harmonitzada, mitjançant tramitació ordinària, procediment obert,
diversos criteris d’adjudicació, amb un valor estimat de 2.962.327,42 € euros, sense IVA, per
a la seva vigència màxima de 5 anys, prorrogues incloses. Igualment, es van aprovar el Plec
de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la
contractació i es va convocar la licitació i es va ordenar l'anunci de licitació a l’Oficina de
Publicacions de la Unió Europea i al Perfil de contractant.

3. Instruït l’expedient, contra la decisió de la Mesa de Contractació de 5 de març de 2019, les
empreses licitadores Tempo, Facility Services, s.l.u.; Valoriza Facilities, s.a.u.; i La Bruixa, sl,
van presentar recurs especial en matèria de contractació, davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic (en endavant TCC). Aquests recursos (números 088-2019;
090-2019; i 091-2019, respectivament) han estat tramitats de forma acumulada, donada la
seva identitat substancial i íntima connexió i mitjançant la resolució 266/2019, de 30 de juliol
de 2019, el TCC va resoldre, per unanimitat del seus membres, estimar els recursos
especials en matèria de contractació presentats per les empreses expressades contra la
proposta de la Mesa de contractació d’exclusió d’empreses i d’adjudicació del contracte de
serveis de neteja d’edificis i dependències municipals licitat per l'Ajuntament de Badia del
Vallès (expedient 1529/2018), en el sentit indicat en el fonament jurídic desè. El Tribunal
també va resoldre, entre altres decisions, aixecar la suspensió del procediment de
contractació acordada per aquest Tribunal en data 10 d’abril de 2019.
4. En compliment de la resolució del Tribunal, el Ple municipal en sessió de data 25 de
setembre de 2019 va acordar: «1) prendre raó de la resolució 266/2019, de 30 de juliol del
Tribunal de Català del Sector Públic i, en la seva virtut, de conformitat amb els fonaments
novè i desè, declarar nul·la no ajustada a dret la proposta de resolució de la Mesa de
Contractació formulada en la sessió pública de 14 de febrer de 2019 i ordenar retrotreure les
actuacions al moment de l’obertura de les proposicions econòmiques i documentació
quantificable de forma automàtica (sobres C) realitzada a la sessió de la Mesa de
Contractació de 23.01.19, declarant-se nuls també tots els seus actes de decisió, tant
d’aquesta sessió com a d’ulteriors, fins a l’esmentada sessió de 14 de febrer de 2019. 2)
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1. Aquest expedient es va instruir arran la provisió d’Alcaldia, de data 26 de juliol de 2018,
d'acord amb l'informe del servei de Territori, de data 26 de juliol de 2018.

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

II. Relació de Fets

Segon. Convocar la constitució de la Mesa de Contractació, en sessió pública, pel proper dia
4 d’octubre de 2019 a les 12 hores, amb l’objecte de què aquest òrgan auxiliar, en exercici
de les seves funcions legals, adopti les decisions i propostes que corresponguin per a la
resolució del procediment de contractació per aquest Ple municipal, en el sentit que
legalment pertoqui, amb subjecció estricta als plecs, la normativa i els principis rectors de la
contractació pública i de conformitat amb la doctrina i jurisprudència exposades a la
Resolució 266/2019.»
5. En data 4 d’octubre de 2019, la Mesa de contractació va realitzar la sessió pública
ordenada pel Ple municipal, amb la proposta i consideracions que es diuen als fonaments de
dret d’aquest acord.
6. Requerit l'adjudicatari proposat, ha estat presentada la documentació justificativa
requerida i ha estat constituïda la garantia definitiva, d'acord amb la diligència de secretaria
de data 21 d’octubre de 2019.

a) La Mesa de contractació ha d’aplicar «estrictament allò que havia previst l’òrgan de
contractació en els plecs que va aprovar a l’efecte i que totes les empreses havien consentit
en presentant-se a la licitació».(fonament desè)

b) Les funcions de qualificació i anàlisis de les proposicions hi han de fer-se per la Mesa
d’acord amb «el principi de congruència que ha de presidir les seves resolucions ex article
57.2 de la LCSP, sumat al fet que cap de les empreses recurrents ni l’al·legant en contra han
qüestionat la validesa del criteri d’adjudicació que ha generat el fons de l’assumpte,
únicament li permet determinar si l’acte impugnat ha estat adoptat en el marc d’un
procediment de contractació que ha respectat els plecs, la normativa i els principis rectors de
la contractació pública.» (fonament desè)

c) Quant els criteris d’adjudicació, i específicament el criteri de borsa horària, la resolució del
TCC, estima que la Mesa va fer una interpretació errònia i extensiva , dins d’una causa i
procediment, que «ha evidenciat la vulneració dels plecs consentits i vinculants per a totes
les parts i dels principis d’igualtat de tracte, no-discriminació, transparència i proporcionalitat
proclamats en els articles 1 i 132.1 de la LCSP.»
d) D’acord amb les causes anteriors, fonamentades i desenvolupades a la resolució del TCC,
la base principal de l’error de la decisió de la Mesa de contractació de 14.02.19, va consistir
en considerar que el criteri d’adjudicació de la «Borsa d’hores anuals de lliure disposició»
s’havia d’imputar, com a despesa, al pressupost de les ofertes econòmiques presentades.
Pel contrari, estima el TCC que al no haver-se disposat així als Plecs reguladors, als models
de proposició i fins i tot a la memòria justificativa de la contractació, aquestes hores
proposades «tindran un cost per a les empreses, que l’hauran imputat i repercutit en unes o
altres partides de la seva oferta econòmica, conformement amb el pla organitzatiu del servei
ofert, i no les eximiran de l’obligació de complir les condicions salarials i d’altre ordre en fase
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1r. En l’exercici de les seves funcions d’òrgan auxiliar, la Mesa de Contractació en la sessió
pública del passat 4 d’octubre va retrotraure l’expedient al moment de l’obertura dels sobres
C (proposicions econòmiques i altres criteris automàtics d’adjudicació) i en la seva avaluació
de les proposicions del sobres C va tenir en compte les consideracions jurídiques formulades
a la resolució 266/2019 del TCC. Entre d’altres, considera que:
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III. Fonaments de dret

de prestació del servei, però constitueixen un plus de servei que s’ofereix, “gratuït” per a
l’administració com es coneix ordinàriament en el sector, que, per tant, no es trobaria inclòs
en el pressupost base de la licitació establert per l’administració.»
En conseqüència, seguint la fonamentació de la resolució del TCC 266/2019, la legislació
expressada i la doctrina i jurisprudència que hi conté, la Mesa de contractació va decidir que
totes les proposicions presentades han de considerar-se vàlides i que el resultat d’avaluació
global en aplicació del previst a la clàusula vuitena i concordants del PCAP és el següent:

1.069.663,19 49,56

5.300

10,00

96,06

38,5

1.070.405,36 49,55

1.650

3,11

91,16

38,0

1.061.407,34 49,76

1.784

3,37

91,13

1.070.247,00 49,55

2.610

4,92

91,97

1.051.015,82 50,00

500

0,94

68,44

1.070.403,56 49,55

1.500

2,83

91,38

Num Licitador
.
1
Tempo
Facility
Services, S.L.U.
36,5
2
3
4
5
6

Multiserveis
Ndavant, S.L.
Eulen, S.A.

Valoriza
Facilities,
S.A.U.
37,5
Atysa
Facility
Services, S.L.U.
17,5

Punts

La Bruixa, S.L.
39,0

En conclusió, la Mesa va resoldre elevar al Ple municipal, com a òrgan de contractació, les
consideracions anteriors perquè es resolgui ordenar, classificar i adjudicar el contracte
d’acord amb la motivació expressada en favor de la millor oferta presentada.
2n. D’acord amb allò previst a les clàusules 12a, 13a, 14a i concordants del Plec de
clàusules administratives particulars reguladores del procediment i el que disposen els
articles 63, 140, 150 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.

3r. D'acord amb la disposició addicional segona, apartat segon, d’aquesta la Llei 9/2017, de 8
de novembre.
S’ACORDA
Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i, d’acord amb la resolució
adoptada per la Mesa de Contractació a la sessió pública de 4 d’octubre de 2019, adjudicar
el contracte administratiu, sotmès a regulació harmonitzada, de serveis de neteja de les
dependències municipals, a l’empresa Tempo, Facility Services, S.L.U., com a millor oferta
presentada, per l’import total de 1.069.663,19 euros nets, sense IVA per la duració inicial de
dos anys del contracte.
Segon. Aprovar el document comptable annex de disposició de la despesa per a la part del
contracte a executar dins l’exercici de 2019, per l’import de 52.165,38 euros, IVA inclòs, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1404 9208 22700 i per l’import de 1.763,47 euros, IVA
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SOBRE B SOBRE C

inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1604 4312 22700, i amb el compromís de
dotar els pressupostos municipals dels exercicis successius amb la consignació
pressupostària adequada i suficient per a fer front la contractació.
Tercer. Designar com a responsable del contracte, la senyora Sandra Mota Nogales,
l’arquitecte tècnica municipal.
Quart. Notificar aquest acord a l'adjudicatari i la resta de licitadors del procediment i
publicar-lo al perfil del contractant.
Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents:

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 5,
Abstencions: 0, Absents: 0

La Secretària llegeix l’acord.

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: “Gracias alcaldesa.
Presentamos esta propuesta de acuerdo al resto de grupos municipales por varios motivos.
El primero es para garantizar la neutralidad en el tema del conflicto en Cataluña como
ayuntamiento y también realizar un posicionamiento sereno desde este pequeño y humilde
kilómetro cuadrado del Vallés. Y a la vez también, iniciar un debate de actualidad política,
que durante las últimas semanas estamos viviendo en Cataluña. Es una propuesta que apela
al diálogo, un diálogo que fracasó en el año 2017, cuando se judicializó un conflicto político,
y nosotros ya en el año 2017 como grupo municipal hicimos diferentes mociones que
apelaban al diálogo, concretamente en julio y en noviembre del 2017, y entendemos que la
negociación política dentro del marco de la ley, son el único mecanismo para garantizar
solventar el asunto. Es evidente y seguramente, que veo que han levantado la mano los
compañeros de Esquerra y de TFB, que seguramente que su argumento vaya y se
circunscriba en que el señor Sánchez no coge el teléfono al señor Torra, y si no,
seguramente se lo explico. Y es que es evidente que el señor Torra está en un extremo del
cual el señor Sánchez no lo está y no le coge el teléfono porque él mismo ha garantizado en
el Parlament de Cataluña, y no lo digo yo, lo dice el señor Torra, antes de que tuviese que
llamarlo el señor Sánchez, que su objetivo era la autodeterminación el 1 de octubre y la
declaración unilateral de independencia. Es importante también que es una sentencia que
debemos de acatar, es una sentencia que garantiza que en España existe una separación de
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Publicar al Perfil del Contractant, en el termini màxim de quinze dies des del
perfeccionament del contracte, el certificat d’aquest acord d’adjudicació i la formalització,
juntament amb el contracte, d’acord amb allò previst a l’article 154 de la LCSP.
2. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb l’article 346 de la LCSP.
3. Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en què s’hagi
formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient, en el termini dels tres
mesos següents a la formalització del contracte, d’acord amb el que es disposa a l’article 335
de la LCSP.

ACTA DEL PLE

1.
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La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Roberto Castillo, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. Es obvio que tenemos prismas diferentes para ver una situación. Comenzaré
diciendo que estoy completamente de acuerdo con la argumentación del principio de vuestra
moción. Y utilizaré unas declaraciones de Pascual Ortuño, Magistrado de la Audiencia de
Barcelona que vienen a decir lo mismo, “la sentencia no aporta ningún elemento a la
solución del conflicto, es la constatación de un fracaso". En primer lugar, nos decís que hay
separación de poderes, pero teniendo en cuenta las últimas declaraciones de varios de los
ministros en funciones, obviamente no es así, y tenemos ejemplos al respecto, y si no que le
pregunten a los padres y madres de los chicos de Alsasua. Cómo se han vulnerado sus
derechos y sus libertades donde una jueza y unos guardia civiles han colaborado en una
trama de mentiras para poder aplicarles ley antiterrorista y encerrarlos muchos años. Y
podríamos seguir hablando o debatiendo sobre vulneraciones de derechos o libertades por
parte de jueces y juezas según la actualidad, el momento o la ideología. Y no veo necesario
entrar en debate sobre los jueces, juezas o fiscales que se han ido apartando según de qué
investigaciones, ni tampoco de qué cantidad de casos se han dejado prescribir porque según
que personas no fueran a prisión. También pedís o solicitáis que haya respeto y convivencia,
dado la cantidad de pactos existentes a nivel municipal o supra-municipal, y en este
particular, estoy de acuerdo. Pero cuando se vulneran ciertos derechos y libertades, así
como ciertos artículos de la carta de las Naciones Unidas, podemos no solo criticar, si no no
aceptar ni acatar una sentencia que tiene como único fin la venganza y el escarnio contra
todo un pueblo, criminalizando sus acciones y sentenciando a sus líderes a muchos años de
prisión. Eso es inaceptable. Y no es que esta sentencia, que quiere dejar en la cárcel a unos
políticos elegidos democráticamente sea desproporcionada, es que simplemente es absurda
e injusta. Tenemos no muchas, si no demasiadas personas en prisión preventiva. Más de
200 personas detenidas, 33 en prisión, centenares de heridos, 9 presos y presas políticos
condenados a 100 años de cárcel por permitir que el pueblo decida su futuro en las urnas.
Periodistas detenidos y golpeados arbitrariamente, personas que no son detenidas, son
secuestradas por policías de paisano, tal y como se hiciera en el régimen franquista, abusos
policiales, etc., etc., estado de derecho creo que lo llamáis. Tenemos exiliados y miles de
represaliados anónimos desde el 1 de octubre, ese es el ratio del estado autoritario que
tenemos en la actualidad, un estado falto o carente de todo sentido de la justicia y que a más
a más, no duda en utilizar las cloacas del estado para conseguir sus objetivos, sean estos lo
que sean. Ayer le tocó al País Vasco, hoy nos toca a nosotros, los catalanes. Mañana quién
sabe. También nos decís que todas las sentencias son opinables, muy cierto, y que nuestro
estado de derecho ampara la libertad de expresión, solo obviamente si no molesta. El
problema principal es que tenemos una ley mordaza que nos censura y nos obliga a
autocensurarnos, y que el PSOE no tuvo el valor de anular entre otras muchas leyes injustas
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poderes y es una sentencia que se da con total garantía y total transparencia. Desde luego
que todas las sentencias, y nosotros lo hemos hecho en varias, son opinables, nos podemos
manifestar por ello porque la Constitución nos garantiza el derecho de manifestación y de
reunión, pero debemos ser también tolerantes con aquellas personas que piensan diferente y
que de alguna forma también tienen su libertad de expresión. Queremos también poner de
manifiesto una condena clara a la violencia, dar también ánimos a las personas que han sido
heridas, principalmente aquellas personas que en el ejercicio de sus funciones como
funcionarios, tanto mossos d’esquadra como policía nacional, han sido agredidos, y repito,
es una moción que lo que pretende es garantizar la convivencia, garantizar la serenidad,
garantizar la neutralidad y también que la política sea la que resuelva el conflicto dentro de
las instituciones y dentro del marco normativo. Desde luego que ninguno de los extremos ni
quieren ni pueden llegar a un acuerdo, pero creemos que el diálogo es el único mecanismo
para resolver el conflicto. Gracias”.

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Nerea García, qui diu: “Moltes gràcies.
Bona tarda. A Totes fem Badia estem d’acord amb que necessitem tornar al diàleg per arribar
a resoldre aquest conflicte polític que afronta Catalunya des de fa anys. Però respecte
aquesta moció no podem estar d’acord amb la visió del Partit Socialista ni amb molts dels
punts que presenten. No podem compartir en cap moment que la sentència ha d'esdevenir el
punt d'inflexió necessari per obrir una nova etapa, doncs aquesta, mai s’hauria d’haver
produït, i és per això, que nosaltres continuarem mostrant la nostra disconformitat. Ens
preguntem com es pot demanar un diàleg per tractar de solucionar un conflicte mentre a la
mateixa hora diuen que acaten la sentència i no reconeixen la injustícia que emana
d’aquesta. I també com volen realitzar aquest diàleg polític quan l’única solució que solen
donar és tornar a aplicar l’article 155. Des de TFB creiem que no podrà haver un diàleg
sincer mentre els presos polítics continuïn privats de la seva llibertat pel seu legítim dret de
participació política, manifestació, reunió i expressió. Volem recordar que el grup de treball
sobre detencions de l’oficina de la ONU ha qualificat d’arbitràries les detencions de Jordi
Sánchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueres. Segons Nacions Unides, amb la detenció es va
vulnerar la presumpció d’innocència i consideren que només van fer ús de la seva llibertat
d’opinió i expressió, així com dels drets de reunió i participació política, que estan reconeguts
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que creó el PP, no vaya a ser que pierdan votos y con ello no puedan alcanzar la presidencia
del país. Incluso diría que al actual ministro en funciones, el juez Marlaska, le ha ido muy
bien que exista esta ley, ya que le ha dado el poder para actuar como lo hace y aplicar el
mismo manual represivo que ya se utilizara en el pasado con el País Vasco, utilizando de
nuevo el poder que le da el control de las fuerzas y cuerpos del estado. Y por supuesto
Cataluña no tiene ningún problema de orden público, como dijo en sus declaraciones el
ministro, el juez Marlaska, esa es la lógica del pensamiento reaccionario y perverso de aquel
que tiene miedo a los cambios y busca mediante escusas un motivo para reprimir usando la
fuerza lo que no es capaz de conseguir mediante e diálogo. Y luego nos dice, y los derechos
de reunión y manifestación de estas opiniones, siempre cuando se produzcan con civismo,
tolerancia y respeto. También estoy de acuerdo. El problema es que incluso en las
manifestaciones pacíficas, como ya se ha demostrado, la policía o cuerpos de seguridad del
estado, cargan violenta y agresivamente, haciendo uso y abuso de la fuerza, salvo si es una
manifestación de extrema derecha o directamente de fascistas, con banderas
anticonstitucionales y brazo en alto, entonces las fuerzas del estado, no solo no cargan, si no
que hasta se hacen fotos con los defensores del pollo, inmortalizado el momento. Y si
tenemos en cuenta la declaraciones recientes de la presidenta del PP de Madrid, la señora
Ayuso, y las declaraciones varias de lo líderes de VOX o C’s, esta claro que el derecho a
manifestación y reunión tiene los días contados y brillarán por su total ausencia, a no ser que
lo evitemos. Totalitarismo creo que es la definición. Del resto de puntos, en algunos estoy
completamente a favor o de acuerdo, porque son lógicos y coherentes, llaman al diálogo y la
calma, que tanta falta nos hace. Otros son una clara tergiversación de la realidad. Querer
culpar a todo un movimiento como el Tsunami democràtic, que ha demostrado que es
pacífico, solo por unas pocas personas de corte anarquista, es injusto, tanto como la
sentencia que nos ha llevado a todo esto. Si algo hemos aprendido de la historia, es que los
derechos adquiridos y las libertades se han conseguido en la calle, protestando y luchando,
no nos han regalado nada. El problema catalán ha demostrado que no solo no hay
separación de poderes, como decís en vuestra moción, si no que, por mucho que se quiera
defender y argumentar lo contrario, la justicia en este país es una quimera. Ya pueden ir
desenterrando a todos los dictadores que quieran, mientras haya gente en la cárcel por votar
y manifestarse, esto nunca será una democracia. Tal vez por eso este estado, gasta tanto
dinero en blanquear fuera de nuestras fronteras, su rostro más represivo y fascista. Por todo
esto, votaré en contra. Gracias por todo”.
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La senyora alcaldessa diu: «Muchas gracias. Bueno, yo voy a empezar por lo más grande,
para luego ir haciendo un análisis de lo más pequeño. Yo ya no puedo más con la doble
moral, sinceramente se lo digo. Resulta que, a saber, dos puntos, nosotros, que tenemos
una opinión a, resulta que si nos manifestamos en una manifestación somos fascistas, el
movimiento que la convoca es un movimiento de extrema derecha, la violencia de la policía
es violencia del estado. Ah!, pero nosotros, que en ningún caso en esta moción lo pone,
nosotros respetamos el derecho a la manifestación, nosotros sí que afirmamos que el
Tsunami democrático es pacífico, como movimiento, nosotros sí que decimos que ustedes se
manifiestan libremente y no les ponemos ningún calificativo de antidemócratas, ni muchísimo
menos, ustedes nos vienen aquí a decir a nosotros, que en ningún caso, en ninguna parte de
esta moción ha hecho ningún adjetivo calificativo tan grande y sonoro sobre sus legítimas
pretensiones, tenemos que aguantar esa doble moral de que a nosotros sí que nos digan
que somos un partido que se manifiesta del lado de la extrema derecha, cuando la
manifestación de Sociedad civil catalana no invitó a VOX, expresamente. Entonces claro, si
maximizamos el lenguaje para unas cosas, pero pedimos que no se magnifique para otra, la
primera cosa que tenemos que hacer es dar ejemplo nosotros, dar ejemplo, con lo que
decimos. En ninguna palabra de esta moción, se califica el movimiento en global de violento,
ni de antidemocrático, ustedes sí. Por otro lado, ha dicho que intentamos construir un relato.
Mire, somos unos aprendices de construir relatos. Porque ustedes han dicho cosas como
que la ONU ha dicho, es un grupo de 5 personas, de las cuales 2, están en contacto con el
abogado del señor Puigdemont, que puede ser un informe respetable, pero es un informe de
5 expertos, no es un informe de la ONU. Por más que lo digan, no se convierte en verdad.
No tienen el reconocimiento internacional. No existen instituciones supranacionales que
estén condenando al Estado Español como antidemocrático y antifascista, osea, y en contra
de las libertades. De hecho, las calles se han llenado de personas que se han manifestado.
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en la Declaració Universal dels Drets Humans. El Grup de Treball de la ONU, insta al Govern
Espanyol a posar-los en llibertat i a posar a la seva disposició els mitjans per obtenir una
indemnització i reparació. També volem incidir en que no podem estar d’acord amb la
afirmació que fan sobre la violència esdevinguda per les manifestacions convocades per la
Plataforma Tsunami democràtic. Cada cop que sorgeix una plataforma que organitza
aquestes mobilitzacions, des d’algunes formacions polítiques i alguns mitjans de
comunicació, s’esforcen molt en dir que des d’aquestes es produeix violència, quan s’ha
demostrat moltes vegades que no es així. Doncs aquests episodis no s’han produït
directament a les manifestacions convocades per Tsunami democràtic. A més, per
condemnar la violència, no podem parlar només de l’exercida per alguns manifestants i mirar
cap a una altra banda, quan els mateixos cossos de policia s’han excedit en les seves
funcions, realitzant detencions arbitràries fins i tot a periodistes, a més de donar cops sense
miraments i sense complir amb els protocols. Però com ja veiem, aquesta violència policial
no es pensa condemnar. Per acabar volem donar reconeixement a la manifestació unitària
que es va fer aquest passat diumenge 27, en la que moltes veïnes de Badia amb altres de
Barberà van sortir als nostres carrers contra la repressió i pel dret a l'autodeterminació i
l'amnistia. Doncs a Badia del Vallès també tenim diversitat d’opinions i molts veïns i veïnes
estan en contra d’aquesta sentència tot i que de la vostra formació política només s’intenti
construir un relat. Mentrestant a Barcelona hi havia un Partit Socialista manifestant-se
juntament amb Societat Civil Catalana (SCC), una plataforma unionista espanyola
considerada pròxima a l’extrema dreta i on es van poder veure molts manifestants amb la
bandera pre-constitucional. Queda clar que el seu diàleg no és el nostre diàleg, perquè el
seu no és sincer. Que aquesta moció no afavoreix aquest diàleg ni proposa solucions, sinó
que intenta criminalitzar encara més i de forma amagada, al moviment independentista. I és
per tot això que el grup municipal de Totes fem Badia votarem en contra. Moltes gràcies».
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Las calles están llenas de personas que se manifiestan a favor, en contra. De hecho, el otro
día una persona me dijo, “dónde tenemos el espacio de manifestarnos los que no queremos
manifestaciones?”. Pues cada uno ha tenido su espacio para intervenir. Las violencias son
condenables todas, siempre, siempre. Para hacer afirmaciones categóricas, primero se
tienen que tener datos. Y yo, como soy una friki del derecho, supongo que por deformación
profesional, yo sí me he leído la sentencia, las 500 páginas de la sentencia. No sé si los que
han venido aquí a este pleno han tenido la oportunidad de leerse las 500 páginas de la
sentencia. Yo sí me las he leído. Podemos estar o no de acuerdo, que yo sí que comparto
una reflexión, pero es personal, que considero que son unas penas excesivas, o pueden
estar calificadas de unas penas excesivas para unos hechos delictivos determinados, pero
que los hechos se cometieron y no fue por manifestarse ni por querer votar, no. Yo le voy a
poner un ejemplo en paralelo a lo que puede pasar en este ayuntamiento con lo que pasó en
esa época. La ley establece una serie de normas de convivencia, en las que todos asumimos
cuando estamos en sociedad, y si exigimos con palabras grandilocuentes el cumplimiento y
el respeto de los derechos y de la normativa, se tienen que cumplir los derechos y la
normativa en global, todas. De la misma manera que en este pleno municipal hay una serie
de asuntos que requieren unas mayorías cualificadas para su aprobación, pongo dos
ejemplos, ahora no porque tenemos un resultado en el pleno que nos permitiría llegar a esas
mayorías cualificadas, en el pasado mandato no teníamos esas mayorías cualificadas para
aprobar cosas por ejemplo como el planeamiento urbanístico. Imagínese que el equipo de
gobierno decide, que como piensa que el planeamiento urbanístico es el mejor del mundo
mundial, y con eso se van a acabar todos los problemas de Badia, deciden que se saltan a la
torera la mayoría cualificada de este hemiciclo y deciden aprobar en solitario, saltándose la
normativa vigente, el planeamiento urbanístico, sin contar con el voto de las personas que
están en esta mesa. A ustedes qué les habría parecido? Una barbaridad, verdad? Una
barbaridad. La alcaldesa se ha vuelto loca, que la metan en la cárcel que ha cometido una
prevaricación como la copa de un pino. Pues mire, eso es lo que pasó en el mes de
septiembre en el Parlament de Cataluña, que cogieron y se saltaron la normativa vigente,
porque les convenía, excluyendo y cerrando la boca a quien tiene la representatividad
democrática elegida por las urnas del pueblo de Cataluña, de todo el pueblo de Cataluña,
con las que yo puedo compartir cosas o puedo estar muy en desacuerdo con otras. Pero ese
día en el Parlamento se dio una patada a la democracia, pero como la copa de un piano, y
se excluyó de la participación política establecida por las normas que todos nos hemos
consensuado a la mitad del Parlamento de Cataluña, que también son representantes del
pueblo catalán. Ustedes y nosotros somos el pueblo catalán. Los que están a favor de la
independencia y los que no lo estamos, somos pueblo de Cataluña y reclamamos que el
señor Sánchez reciba la llamada del señor Torra, pero es que el señor Torra lo primero que
tenía que haber hecho era haber hecho una llamada al resto de representantes de los
partidos políticos de Cataluña, lo primero, para consensuar un posicionamiento de país, un
posicionament de Catalunya, no partidista, si no global. Eso es lo primero que una persona
tiene que hacer para después exigir al otro, que no haga lo mismo. Y aquí no se ha hecho,
en Cataluña no se ha hecho desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, no se ha
hecho, porque tenemos el 51% o tenemos una mayoría simple en el Parlament de Cataluña.
Eso es suficiente para todo lo que se ha montado? Además de todo el engaño a las
personas que legítimamente y me merecen todo el respeto del mundo, tienen ideas, que
quieren un estado, una república catalana independiente, y se les ha engañado. Y se les ha
prometido una situación que no podían cumplir. Y eso es una irresponsabilidad supina para
un gobernante. El señor Torra tendría que dimitir mañana mismo, para poder empezar a
hablar de construir, y de negociar y de pactar. Uno no puede exigir lo que no está dando.
Uno no puede dar lecciones de moral si no las está cumpliendo. Para poder decir que un
estado es fascista, primero tiene que aquí respetar las normas del juego y los derechos y

La senyora alcaldessa diu: “Hemos puesto a causa de, no por. Eso es importante en el
contexto de la frase. Y segundo, es un dato, es lo que está pasando. Yo no estoy diciendo
que sea responsabilidad de los manifestantes. Evidentemente el 90% de la gente se
manifestó pacíficamente, no más faltaría. Si es que a las primeras personas que les está
perjudicando esto es al propio movimiento independentista. Y yo lo que no sé es como
ustedes no dicen basta ya, dejen ya de comportarse así, porque nos lo están atribuyendo a
nosotros. Es que si yo estuviera en una manifestación en la que hay personas que se
comportan así, al día siguiente diría lo condeno porque no va conmigo. No bueno, es que
claro, igual sí, bueno, porque nos viene bien… las declaraciones de la señora (……) han sido
de traca para el tema de la violencia. Pero que sí, estamos de acuerdo en eso. Yo lo afirmo
ahora mismo, lo afirmo. “Tsunami democrático” como movimiento no es un movimiento
violento, es un movimiento pacífico. Lo afirmo, no tengo ningún problema”.
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Nerea García, qui diu: “Bueno, yo solo
quiero aclarar que en la moción que han presentado ustedes hoy, al punto al que me refería
sobre lo de “Tsunami democràtic” es el punto 9 en el que pone “mostrem el nostre màxim
rebuig a qualsevol acte de violència que s’esdevingui a causa de les manifestacions
convocades per la plataforma “Tsunami democràtic”. Vale, no han dicho que sea una
formación que no sea pacífica, pero aquí, de alguna forma, están afirmando que, de las
manifestaciones de esta plataforma surgen actos violentos y nosotros no podemos estar de
acuerdo en eso. Y ya está. Muchas gracias”.
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libertades de los catalanes y de las catalanas. El derecho de las personas que quieren ir a su
puesto de trabajo, el derecho de las personas que quieren estudiar en las universidades
públicas, que ahora se nos ha olvidado, ahora nosotros somos todos muy de derechas
porque nos manifestamos conjuntamente por reclamar la unidad del Estado Español o por
estar en contra de la independencia, pero ustedes sí que pueden ir juntos, partidos de
derechas, partidos de izquierdas y aquí nadie… y no pasa nada, porque como hay un ideario
común, ustedes sí que pueden, pero nosotros no podemos. Y usted ha hecho apelación al
Gobierno Vasco y le invito a que sigan los pasos del Gobierno Vasco. Por favor, por favor. Y
que lean un artículo que hubo en La Vanguardia hace unos días, precisamente poniendo el
ejemplo del País Vasco, como un ejemplo de lo que se tiene que hacer en Cataluña, que es
lo que ha hecho el País Vasco. Que lo que estamos haciendo es repetir los mismos errores y
no aprender de lo que se está haciendo bien. En este país, en Cataluña no se aceptó el
concierto vasco hace unos cuantos años y de eso no se habla. Llevamos un montón de años
con la Generalitat parada, que los mismos que ahora están dándose golpes de pecho de
democracia fueron los que cerraron CAPS hace dos años, es que nadie se acuerda de eso?
Es que nadie se acuerda de eso? Es que yo creo que la memoria es muy corta y por más
que repitamos 27 veces los mismos mantras.... Yo lo que sí que estoy dispuesta es a..., yo
quiero ya pasar de pantalla, quiero empezar a hablar ya de la gente. Quiero hablar más del
estado de las estructuras, que las estructuras de estado. Quiero hablar más de las españolas
y de los españoles que de España, y quiero hablar más de los catalanes y de las catalanas
más que de Cataluña. Y quiero hablar de universidades, quiero hablar de futuro. Esta
mañana mismo, los comerciantes de Barcelona han venido a la Diputación de Barcelona ha
pedirnos socorro, porque todo esto les está afectando, al sector turístico le está afectando.
En todo eso no pensamos? Entonces yo creo que de todo esto, hay que empezar a poner
encima de la mesa y hablar en otros términos. Y espero que ya sea la última vez que en este
pleno se habla de este tema, que hay 3 mociones, cuando hace un mes nos emplazábamos
a no tener ninguna moción que no tuviera que ver con los asuntos de Badia y resulta que en
este mes, valen todas. Pues bueno, a ver si nos aclaramos si valen o no valen”.

S’aprova amb 12 vots a favor (10 PSC i 2 C’s) i 5 vots en contra (4 TFB i 1 ERC), el següent
acord:

ACTA DEL PLE

Per tot això
S’acorda:

Primer. Vivim en un Estat de dret amb separació de poders, i l’actuació del poder
judicial es desenvolupa des del respecte als drets i llibertats emparats per la
Constitució, amb les màximes garanties i total transparència. Tal i com ha reconegut,
en relació al judici, i ha recordat també l’associació de Jutgesses i Jutges per a la
Democràcia.
Segon. Acatem la sentència i defensem el compliment de la llei perquè només hi ha
democràcia des del respecte a la legalitat i als mecanismes de reforma de la llei, el que
garanteix la nostra llibertat enfront de l’arbitrarietat del poder.
Tercer. Totes les sentències són opinables, i el nostre Estat de Dret empara la llibertat
d’expressió i els drets de reunió i manifestació d’aquestes opinions, sempre i quan es
produeixin amb civisme, tolerància i respecte.
Quart. Rebutgem qualsevol intent d’enfrontar la legitimitat de les resolucions judicials
amb el caràcter representatiu de les institucions, que han de representar al conjunt de
la ciutadania.
Cinquè. Cridem a la calma i serenor ciutadanes -també entre les entitats i movimentsper assolir una situació de consens i de suma, a la que han de sentir-se cridades totes
les forces polítiques democràtiques representades al Parlament de Catalunya i a les
Corts espanyoles.
Sisè. Vetllarem per assegurar la convivència i el pluralisme en l’espai públic del nostre
municipi i la neutralitat del nostre ajuntament.
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II. Relació de Fets
El judici i la sentència del Tribunal Suprem feta pública el passat 14 d’Octubre són producte
del fracàs de la política. Fa massa temps que Catalunya es troba en una situació d’atzucac.
La sentència ha d’esdevenir el punt d’inflexió necessari per obrir una nova etapa, de retorn a
la legalitat i a les institucions. Tots i totes nosaltres, com a representants públics, hem de
vetllar pels drets i deures del conjunt de la ciutadania. Per això és la nostra obligació cercar
una sortida pactada assolint un compromís ferm amb la negociació i el diàleg dins la llei, com
a elements bàsics per a la convivència, alhora que reprenem el consens polític i la unitat civil
que sempre ens han definit com a país. Una mostra d’això són els acords i pactes
transversals entre formacions polítiques diferents en molts dels nostres governs municipals i
supramunicipals, que han possibilitat, durant molts anys, l’entesa i el treball conjunt en favor
de la ciutadania.

Número: 2019-0014 Data: 28/11/2019

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 4334/2019, relatiu a: A favor del retorn al diàleg polític i l'entesa dins del
marc legal de l'Estatut i la Constitució

Setè. Demanem a les institucions del país i del conjunt de l’Estat retornar a la política
per cercar solucions a un problema que és de naturalesa eminentment política.
Vuitè. Garantirem el respecte a la legalitat i a l’actual marc institucional, fins que no hi
hagi el necessari consens per reformar-lo a través dels mecanismes i les majories
establerts.
Desè. Mostrem el nostre màxim rebuig a qualsevol acte de violència que s’esdevingui
a causa de les manifestacions convocades per la plataforma Tsunami Democràtic.

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 2, En contra: 15,
Abstencions: 0, Absents: 0

La Secretària llegeix l’acord.

Seguidament, la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Amalia Frutos, qui diu:
“Gracias señora alcaldesa. Solo aclarar que esta moción fue presentada antes de la
sentencia del procés y sobre todo nos referimos al acoso que sufrieron los guardias civiles
cuando tuvieron que detener a los CR, CDR, perdón, con el caso Judas. Creemos que
estaban cumpliendo con su deber, porque vienen mandados por un juez, y creemos que
todos tenemos que respetar lo que manda un juez, hasta que se diga lo contrario. Cuando
hay una sentencia, al que no le guste pues luego que reclame, pero tenemos que respetar lo
que dicen los jueces. Gracias”.

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Roberto Castillo, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. Desde Esquerra Republicana siempre hemos mantenido nuestra postura en
contra de la violencia venga de donde venga y por supuesto, la condenamos. No así vuestro
partido, que no hace mucho hizo públicas las identidades de los profesores de Sant Andreu
de la Barca, acusándolos descaradamente y con mentiras, cuando eran inocentes. En la
actualidad aseguráis a pesar de que existía secreto de sumario y sin ninguna información
que lo contrastase, que los CDR tienen o tenían goma-2, en un intento más de criminalizar
este movimiento a través de esta moción. C’s vuelve hacer lo de siempre, mentir. No hace
mucho, hicisteis el ridículo con vuestra moción de censura en el Parlament, donde todos los
grupos os pusieron en vuestro lugar, pero no contentos con ello, aún así presentáis la
moción. En primer lugar esta moción solo busca criminalizar y defender un relato de violencia
que no existe. Los CDR son un movimiento que ha demostrado de manera reiterada que es
pacífico, aunque eso no os guste. En segundo lugar, buscáis rédito político al querer disputar
con esas argumentaciones aberrantes, llenas de calumnias y mentiras, el voto a la extrema
derecha que representa Vox, y que os está comiendo el terreno. La única violencia que
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Desfavorable

ACTA DEL PLE

Moció Ciutadans: De condena de la violencia y el terrorismo en democracia (Expedient
4339/2019)
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Onzè. Traslladarem aquests acords al Parlament, al Congrés dels i les Diputades, al
Senat, als Governs de la Generalitat i de l’Estat, a les entitats municipalistes catalanes,
a les principals entitats cívic-polítiques catalanes, i a les entitats veïnals del nostre
municipi.
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Nerea García, qui diu: “Gracias. Bueno,
para empezar, nos gustaría recalcar que esta moción de C’s nos ha sorprendido mucho, ya
que en el anterior pleno su portavoz dijo que ellos se abstendrían ante cualquier moción que
no fuese en exclusiva sobre Badia. Aún así desde nuestra formación política entendemos
que no podemos dejar a un lado la política del país porque también nos influye como
municipio directamente. En TFB, como no puede ser de otra forma, condenamos todo tipo y
forma de violencia y por supuesto, todo tipo y forma de terrorismo. Aun así, no podemos
estar de acuerdo con esta moción de C´s Badia, sobre la condena a la violencia y al
terrorismo en democracia. En ella vemos como C’s se hace eco de unas investigaciones
ordenadas por la Audiencia Nacional, y tal como dicen en su moción “centradas en las
acciones violentas que presuntamente estarían preparando una serie de personas
relacionadas con el mundo radical independentista y los denominados CDR.” En estas
primeras líneas, ya leemos como se disuelve la palabra presuntamente y ya se condena lo
que quizás, por si acaso, quién sabe qué, osea, quién sabe si, más vale que, y se atreven a
testificar algo que nadie ha visto ni ha podido probar. Conocemos el movimiento
independentista, vivimos en Cataluña, y hemos podido ver como a pesar de muchísimos
intentos de vincularlos con personas y movimientos violentos, tanto en medios de
comunicación del Estado como desde partidos políticos, no se ha conseguido demostrar
nada, y la causa es muy simple, el independentismo no es un movimiento violento. También
hemos podido constatar, como desde las cloacas del Estado se ha estado fabricando desde
hace años, un teatro con pruebas e informes falsos para obtener un relato que sea algo
creíble e influir en la opinión pública. Casos como el 4F, un montaje en Barcelona, policial,
judicial y político que desemboca en un suicidio. Este caso lo podemos conocer mejor
gracias al documental “Ciutat morta”. También en Sabadell el caso Pandora, donde se
detienen a 11 personas y meten a 7 en prisión preventiva, por posesión de libros de
contenido político y botellas de camping gas.
Ahora parece que es el turno de los CDR, y no podemos condenar un hecho que no se ha
probado aún. Hablando de lo que en lo municipal nos concierne, también son condenables
las acciones que pueden causar un juicio social televisado, debidamente manipulado e
interesadamente filtrado, para que después partidos interesados lo usen en una precampaña
electoral, una investigación de la Audiencia Nacional que está sobre secreto de sumario y, a
base de invenciones o filtraciones, se está condicionando a la opinión pública y preparándola
para una sentencia que a día de hoy, ya es una realidad completamente injusta. Votaremos
por supuesto en contra y además queremos en estas alegaciones, denunciar
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tenemos en Cataluña y que de momento hemos visto retransmitida en directo por los medios
de comunicación, es la de las fuerzas y cuerpos del Estado. C’s solo ha nacido para generar
odio y división dentro de la sociedad catalana, es más, no habéis aportado políticamente
nada a Cataluña y como ya estamos viendo y leyendo a través de los medios de
comunicación, tampoco al resto del país, salvo ser el bastón de apoyo de la extrema
derecha. Podemos hablar de violencia. Violencia son las cargas policiales injustificadas e
innecesarias. Violencia es que las fuerzas y cuerpos del estado, te den una paliza con total
impunidad. Violencia es que te disparen bolas de goma a la cabeza y te saquen un ojo.
Violencia es que te abran la cabeza a base de porra y fascismo institucionalizado. Violencia
es que te detengan sin pruebas y te metan en preventiva. La violencia generalizada que
vemos y vivimos son los desahucios, la reforma laboral, la ley mordaza, que nos censura y
nos coarta nuestra capacidad de libertad de expresión, así como todos los recortes sociales
en derechos y libertades. Eso sí es violencia, generalizada e institucionalizada. I acabo amb
unes paraules d'Ovidi Montllor "Hi ha gent a qui no li agrada que es parli, s'escrigui o es
pensi en català. És la mateixa gent a qui no agrada que es parli, s'escrigui o es pensi" . Y por
todo esto, votaré en contra. Muchas gracias”.
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La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Rafa Moya, qui diu: “Gracias alcaldesa. De
esta moción, nos gusta el título, pero poco más. Desde el grupo municipal socialista
votaremos en contra de la moción. Si bien hay afirmaciones que podemos compartir en el
conjunto general de la moción no podemos estar de acuerdo. Como ya se ha dicho, nos
sorprende esta moción, por el posicionamiento que se había manifestado de no presentar
mociones que van mas allá del municipio, pero lo celebramos, porque entendemos que aquí
también tenemos que hablar de política y posicionarnos en este tipo de temas porque al final
estamos aquí como representantes y tenemos que hacer política. Entendemos que el
objetivo de esta moción no es otro que el de dar una vuelta más de tuerca al tema, y otra vez
acusarnos de que nos salimos del constitucionalismo por pactar con fuerzas
independentistas. Nosotros no vamos a entrar en este juego de acción-reacción de vasos
comunicantes con todo lo que envuelve al procés y sus derivadas. Y lo que vemos es que los
dirigentes de C’s, lo único que quieren es el conflicto, porque viven del conflicto y necesitan
el enfrentamiento porque al final se ha convertido en su razón de ser. Condenamos la
violencia y todas las acciones violentas que se están llevando a cabo, faltaría más.
Mostramos nuestro apoyo al trabajo de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad y a los
Mossos d’esquadra, que les ha tocado hacer frente a una situación nada agradable, pero no
estamos dispuestos, como se dice en la moción, a que nadie nos dé lecciones de lo qué y
qué significa un Estado de Derecho y democrático como el nuestro, y por tanto la necesaria
separación de poderes y de respeto en este caso de los procesos judiciales. Nosotros como
representantes electos de una institución pública como es el ayuntamiento, tenemos que dar
ejemplo de ese respeto y de la separación de poderes y no influenciar ni coartar con
nuestras declaraciones o posicionamientos el trabajo del poder judicial de nuestro país.
Remarcar que en la moción se nos acusa de pactos entre fuerzas soberanistas y nosotros y
que se tendrían que romper y se tendrían que evitar. C’s no es el grupo más apropiado para
hablar de vetos, cuando precisamente ha sido C’s quien ha evitado que pactos de nuestra
formación en otras comunidades prefiriendo la opción del pacto a la andaluza con fuerzas de
extrema derecha con los que no han tenido ningún problema en ponerse de acuerdo. Unos
pactos que les están haciendo perder la brújula de la moderación y estén a la deriva hacia la
derecha dejando huérfano un gran espacio político que defiende el diálogo, la negociación y
el pacto dentro del Estatuto y la Constitución. Es que si por C’s fuera, hubieran entregado el
gobierno de Barcelona a Esquerra, al señor Maragall. Nuestro partido ha preferido estar en el
gobierno con los comunes, a que el gobierno esté en manos del señor Maragall. Y si
estamos gobernando en la Diputación es que si no hubiéramos tenido que padecer otros
cuatro año de gobierno en la Diputación de las fuerzas independentistas. Abandonen esta
posición de enfrentamiento porque se van a quedar solos, ya se ha ido su cabeza de lista en
Barcelona, pero también se han ido regidores de Esparraguera, de Sant Boi, de Sant Vicenç
del Horts, de Vallirana, de Viladecavalls, de Platja d’Aro. Y como de coherencia tampoco es
la mayor virtud de su partido, recordarle que cuando hacen mociones denunciando
supuestos pactos anticonstitucionalistas, por favor, aplíquense el cuento, porque han pactado
en Cabrera d’Anoia con fuerzas independentistas como Esquerra, para evitar que la fuerza
más votada, que fue el Partido Socialista, obtuviera la alcaldía. Por toda su exposición,
queremos hacer una llamada a la serenidad, a la tolerancia, a la convivencia, al respeto, a la
legalidad y a sus procedimientos, siempre en defensa de los derechos de todos, esta es la
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comportamientos como el de estas campañas de C’s, que incitan al odio y que no son más
que gasolina para alimentar el fuego, del que ya ha demostrado a todos los niveles el partido
de Rivera, se retroalimenta. Ese es su voto, el voto de la desconfianza, pues decir que estas
acciones, que ni siquiera se han producido y que aún no han sido probadas, recuerdan a la
época de ETA, nos parece una falta de respeto a las víctimas del terrorismo y a sus familias.
Muchas gracias”.

obligación de todos los demócratas. Como electos locales nos sentimos apelados a la
responsabilidad de contribuir al entendimiento y no queremos alimentar ninguna espiral de
reacción o actuaciones extremas que rompan los espacios de diálogo y convivencia pacífica
de nuestro municipio. Nuestro objetivo y dedicación principal en este consistorio ha sido, es
y será velar por nuestro municipio y por todos nuestros vecinos y vecinas, por la mejora de
su calidad de vida y cohesión social y evitar el enfrentamiento. Estas mociones no ayudan a
este trabajo de cohesión social en nuestro municipio ni en nuestro país. Muchas gracias”.
La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Amalia Frutos, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. Es verdad que en el pleno pasado dije que íbamos a abstenernos de las mociones
que no fueran de Badia. Lo hablamos antes del pleno y se me dijo que eso ya se hablaría.
Creo que en ningún momento se dijo que no se pudieran presentar. Veo bien, y por eso lo
propuse, pero creo que tenemos el mismo derecho que los demás partidos políticos hasta
que se cambie el ROM. Gracias”.

ACTA DEL PLE

En los últimas días se han puesto de manifiesto una serie de investigaciones ordenadas por
la Audiencia Nacional en el marco de las investigaciones centradas en las acciones violentas
que presuntamente estarían preparando una serie de personas relacionadas con el mundo
radical independentista y los denominados CDR (Comités de Defensa de la República)
coincidiendo con el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la cercanía
de las sentencias judiciales a los líderes políticos independentistas presos y de entidades
independentistas, acusados de cometer un golpe a la democracia.
Unas operaciones que han sido ejecutadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado (FCSE), y en concreto por la Guardia Civil, despúes de varios meses de investigación
y que han conseguido evitar que estas acciones violentas se llevaran cabo produciendo
males mayores. En contraposición, las formaciones independentistas han pedido la retirada
de la presencia de la Guardia Civil de Cataluña, en un acto más de gran irresponsabilidad
ante la situación actual de falta de convivencia que se vive en Cataluña. Actualmente, la
presencia de las FCSE en Cataluña es absolutamente necesaria y conveniente, tal y como
se ha demostrado con la ejecución de la Operación Judas. Es inconcebible el acoso que
recibe la Guardia Civil en Cataluña por parte de las fuerzas independentistas y su entorno,
poniendo en riesgo y mermando la seguridad y la convivencia de todos los catalanes.
Desde las instituciones democráticas que emanan directamente de la Constitución Española,
como el Parlament de Cataluña, Diputaciones Provinciales, Consejos Comarcales y
Ayuntamientos, estamos asistiendo por parte de los partidos separatistas a la aprobación de
resoluciones expresamente declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional y de mociones
que superan con creces las competencias de estos organismos y que atentan directamente
contra el Estado de Derecho y la democracia.
Muchos de estos actos antidemocráticos realizados desde las propias instituciones son una
consecuencia de la realización y formalización de una serie de pactos de gobierno entre
algunas formaciones políticas presuntamente constitucionalistas con los partidos
independentistas, consecuencia del resultado de las últimas elecciones municipales
celebradas el pasado mes de mayo y de la consiguiente constitución de los Consejos
Comarcales y las Diputaciones Provinciales. Muchos de estos pactos podrían haberse
evitado y haber dejado a estas formaciones independentistas sin muchas cuotas de poder
de las que disfrutan en la actualidad. Es imprescindible que de forma inmediata estas
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Sotmesa la proposta a votació, es rebutja per 15 vots en contra (10 PSC, 4 TFB i 1 ERC) i 2
vots a favor (C’s).
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La senyora alcaldessa diu: “Gràcies. Prenem nota”.

1-

Declarar que la violencia y el terrorismo nunca son métodos en democracia para alcanzar
objetivos políticos y proclamar que el deber de todos los demócratas es el de condenar su
uso con independencia de las circunstancias.

2-

Rechazar el acoso que está recibiendo la Guardia Civil en Cataluña por parte de las fuerzas
independentistas y agradecer la labor que realiza garantizando la seguridad y la convivencia
de todos los catalanes.

3-

Condenar la irresponsable actitud de algunos políticos que persisten en buscar la división, la
radicalización y el cuestionamiento de las instituciones del Estado y de la vigencia del Estado
democrático de Derecho.

Moció ERC: Pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració
nazis (Expedient 4341/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

La Secretària llegeix l’acord.
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Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) insta al Ayuntamiento a la adopción de
los siguientes acuerdos:
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formaciones vuelvan al constitucionalismo y a la democracia rompiendo estos pactos de
gobierno en estas instituciones y conformando nuevas mayorías respetuosas con las leyes y
con la democracia.
Nuestro objetivo como representantes públicos es el de defender a todos aquellos catalanes
que se sienten amenazados frente a los que con sus actitudes y hechos alientan y aplauden
a los presuntamente terroristas. Como representantes de la sociedad, escogidos
democráticamente a través de las urnas, tenemos que estar del lado de aquellos que
defienden sus derechos y libertades frente a aquellos que pretenden imponer su modelo de
sociedad por la fuerza y de forma totalitaria.
Desde los partidos independentistas y de la izquierda radical se está produciendo un
blanqueamiento y lavado de imagen de líderes procedentes del terrorismo, algunos de ellos
condenados por estas causas o por haber cometido atentados y asesinatos, con el
consiguiente ejemplo negativo para el conjunto de la sociedad, a través de este supuesto
liderazgo moral de aquellos que quieren imponer sus ideas totalitarias a través del terror, sin
mostrar ningún respeto por la vida humana y sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento por
estos hechos al no haber pedido perdón nunca por ello.
El ensalzamiento de estos líderes políticos procedentes del entorno del terrorismo supone y
constituye un blanqueamiento de la violencia y de los métodos terroristas, de la misma
manera que lo constituyen la realización y firma de pactos con estas organizaciones y
formaciones políticas que no han condenado el terrorismo y se niegan a hacerlo, o incluso,
los jalean o alientan en las instituciones democráticas o fuera de ellas. Estas actitudes y
hechos suponen una denigración y una falta de respeto de la memoria de las víctimas del
terrorismo y de sus familiares. Estas actitudes y hechos recuerdan al régimen del terror,
opresión y de profundas heridas que dejó el terrorismo en la sociedad vasca y española
durante tantos años, y que de ninguna manera ni modo podemos permitir que se instale y se
normalice en Cataluña, siendo una responsabilidad de los representantes públicos y del
conjunto de la sociedad.

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Amalia Frutos, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. C’s como partido demócrata, no puede hacer otra cosa más que condenar los
crímenes del nazismo y solidarizarnos con los familiares de las víctimas. Debemos recordar
a todos aquellos que lucharon para defender la democracia y los derechos humanos contra
la barbarie que representó el nazismo y el régimen totalitario que se impuso en Alemania.
Gracias”.

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: “Gracias alcaldesa. Bien,
como decía el compañero Roberto, también la celebración mutua de poder haber
incorporado la modificación que hemos propuesto desde el Partido Socialista, porque eso
nos da la oportunidad, debido a que ya estamos satisfechos y estamos de acuerdo con el
contenido, de aprobarla, de aprobarla con responsabilidad. (….) con responsabilidad porque
como bien hemos leído el acuerdo 1 y 2, lo que fijaba es que una de las calles del municipio,
un espacio del municipio, tuviera el nombre de una de estas mujeres antifascistas que
sufrieron en el campo nazi, en este caso, Ravensbrück, la situación que vivieron, pero es
cierto que a día de hoy, en Badia, no hay ninguna calle disponible, los edificios tienen
nombre, las instalaciones tienen nombre, y por tanto, que sea valorado como una opción
más cuando se dé la oportunidad de tener que ejercer el poner ese nombre, será posible.
Por eso como equipo de gobierno nos comprometemos y así lo hacemos público a que por
un lado sea así y por otro lado también, ya relacionado con el acuerdo número 3, a hacer
una jornada, a hacer un evento de homenaje a estas mujeres antifascistas. El campo de
concentración, ya lo decía Sara Helm en su obra “Life and death in Hitler’s concentration
camp for woman”, ahí se establecía, yo creo que es una obra que merece la pena que todos
y todas podamos mirarlo, creo que muestra la realidad de una manera muy fehaciente sobre
la realidad que se vivió en esos campos de concentración, donde la mayoría eran mujeres,
donde el cálculo era que entre 30.000 y 90.000 mujeres fueron asesinadas, las mataron y
donde por ejemplo, entre otras barbaries, lo que se hacía era abrir los huesos, los tendones,
los músculos de las mujeres, para inyectarles a propósito bacterias, y poder así probar los
medicamentos para obviamente, otro tipo de ciudadanos y ciudadanas de este régimen.
Haremos el homenaje, haremos esa visibilidad también porque también como socialistas
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. TFB votaremos a favor de esta moción. Como sabemos, Neus Català y Conxita
Granger, fueron perseguidas por el nazismo y deportadas al campo de concentración de
Ravensbrück. Ambas dedicaron su vida a explicar sus experiencias y mantener viva la
memoria de las mujeres deportadas. Neus y Conxita han sido un claro ejemplo de la lucha
antifascista, aunque no han sido las únicas. Como decía Neus Català, yo no soy una
excepción, soy un testimonio, pero no soy la excepción, muchas mujeres hicieron lo mismo
que yo. A principios de este mes de octubre, Paris dedicó una calle a Neus Català y hoy
esperamos aprobar esta moción y que podamos ver una calle, un edificio o un espacio de
Badia con el nombre de Neus Català y Conxita Granger. Y por supuesto, que se haga
difusión sobre la vida y la experiencia de estas mujeres. Muchas gracias”.
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A continuació, la senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Roberto Castillo, qui diu:
“Gracias señora alcaldesa. En primer lugar, agradecer a Mª José y a Iván las propuestas
presentadas por parte del grupo socialista y que se llevarán a cabo cuando el tiempo y el
momento lo permita, y que desde Esquerra valoramos positivamente. Y que nos recordará a
todas las mujeres que durante la Guerra Civil y el franquismo tuvieron el valor de combatir
por la libertad y la democracia, y que fueron deportadas a morir en los campos de exterminio
nazi, salvo aquellas que sobrevivieron y nos pudieron relatar lo sucedido, como Neus Català
y Conxita Granger. Obviamente, votaré a favor. Gracias».

compartimos que las mujeres, los papeles relevantes de las mujeres en los libros de historia
se han callado, no están y esto se ha hecho intencionadamente, por tanto hay que darle
visibilidad y por supuesto homenaje, reconocimiento a la lucha que hicieron y a la labor que
hicieron durante esa Segunda Guerra Mundial, que tan dura y tantas muertes provocó. Así
que votaremos a favor como decía. Gracias”.
S’aprova per unanimitat el següent acord:

El camp de concentració de Ravensbrück, va ser l’únic pensat i dissenyat per a dones i
infants, i hi van morir 92.000 persones. És el camp on van fer cap la majoria de les dones
republicanes catalanes. Dones, que han estat silenciades per la història i que se’ls hauria de
donar més visibilitat socialment i donar a conèixer millor les seves biografies i, en alguns
casos, fins i tot rescatar els seus noms.

L’any 2005, es va crear l’associació l’Amical de Ravensbrück amb l’objectiu de donar a
conèixer i transmetre el llegat de les deportades. A través d’algunes dones supervivents, hem
pogut conèixer quina va ser la realitat de tantes dones en aquells camps de concentració i
recuperar-ne la memòria, dignificar les seves lluites i sobretot donar-les a conèixer a les
noves generacions, per tal que mai més, enlloc, contra ningú, es repeteixi aquesta barbàrie.
Dues d’aquestes dones són la Neus Català, i la Conxita Grangé.
Neus Català, deportada el 1944 a Ravensbrück i posteriorment al camp de Flossenbürg. Va
ser presidenta de l’Amical Ravensbrück des de la seva fundació (2005). Creu de Sant Jordi
(2005), Medalla d’Or al mèrit cívic de l’Ajuntament de Barcelona (2014) i Medalla d’Or de la
Generalitat de Catalunya (2015). La Neus ens va deixar el passat 14 d’abril de 2019, als
Guiamets, el seu poble natal.
Conxita Grangé, l’última supervivent catalana dels camps de concentració nazis. Va rebre
moltes condecoracions al llarg de la seva vida, la Legió d’Honor de la República francesa, la
Medalla al Mèrit Nacional, la Creu de Guerra, la Medalla de la Resistència i la Medalla Militar.
Conxita ens va deixar el 27 d’agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc, la ciutat on va viure i on
va retornar després del seu internament al camp de Ravensbrück.
Totes dues van dedicar els seus anys de vida després de l’alliberament a recuperar la
memòria de les dones deportades, defensar el paper actiu de les dones com a combatents i
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Els camps de concentració, alguns dels quals eren d’extermini, eren l’eina més
deshumanitzadora del nazisme, que va portar la mort i la destrucció arreu d'Europa.
L’objectiu d’aquests camps era la repressió i l’exclusió de la dissidència política de
sindicalistes d’esquerres, socialdemòcrates, comunistes, anarquistes, persones republicanes,
demòcrates i resistents antifeixistes en general– i l’extermini del poble jueu a Europa, de
l’ètnia gitana, de persones homosexuals, persones amb diversitat funcional i persones
pertanyents a confessions religioses que no encaixaven amb l’ideari nazi, etc. Aquest també
va ser el cas de moltes persones republicanes catalanes i espanyoles, que amb l'inici de la
Segona Guerra Mundial van ser tractades com a apàtrides i algunes de les quals van acabar
deportades a camps de treball forçat i extermini nazi.
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Entre 1939 i 1945 més de 9300 persones republicanes catalanes i espanyoles van passar
pels camps de concentració nazis. D'aquestes, prop de 5.200 van perdre la vida i unes 3.800
van aconseguir sobreviure. 334 figuren com a desaparegudes.

republicanes actives durant la Guerra Civil i el franquisme a favor de la llibertat i la
democràcia, i van realitzar moltes conferències per transmetre el seu llegat a les generacions
més joves.
Atès que el foment de la memòria democràtica és essencial com a eina de dignificació i
record per a les persones que han sigut víctimes de guerres, pogroms o persecucions
diverses per raons ètniques, ideològiques, religioses o de qualsevol tipus, és necessari crear
espais de memòria, ja que són una eina imprescindible per fer pedagogia dels valors de la
pau, de la tolerància i del respecte, en especial a les generacions més joves. Sense obviar
que és una forma d’acomplir les resolucions de l’ONU referents a Veritat, Justícia i Reparació
i Garanties de No Repetició.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal ERC Badia del Vallès, proposa al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents,

SEGON. Realitzar campanyes de difusió sobre la vida i dificultats de les dones als camps
nazis, com el cas de Neus Català i Conxita Grangé, així mateix com d’altres dones
deportades i perseguides pel feixisme.
TERCER. Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya i a l’associació Amical de
Ravensbrück

Moció TFB: Per la millora i difusió del servei d'atenció a les dones i de sensibilització
contra la violència masclista (Expedient 4347/2019)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, En contra: 0,
Abstencions: 10, Absents: 0

La Secretària llegeix l’acord.
La senyora alcaldessa dóna a continuació la paraula a la senyora Ana Luque, qui diu: “Moltes
gràcies alcaldessa. Primer volem agrair les aportacions del Partit Socialista en aquest punt,
en aquesta moció, i explicar que l’hem fet perquè considerem que és una necessitat mantenir
actualitzada la informació de tots els serveis que estan a l’abast de veïns i veïnes de Badia.
Concretament parlem del servei a les dones. A TFB estem molt sensibilitzades amb la
violència de gènere i creiem que cal donar-li molta importància a la informació i difusió
d’aquests serveis. A més volem incidir en la importància del moviment associatiu del nostre
municipi. És per això que en aquesta moció proposem també realitzar un treball conjunt amb
les associacions de dones de Badia per realitzar una campanya de sensibilització sobre la
violència masclista i donar difusió a aquestes associacions i al Centre d’Informació i
Ajuntament de Badia del Vallès
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PRIMER. Valorar com una opció més, entre d'altres, quan hi hagi un carrer a Badia del Vallès
sense nom, perquè es posi el nom de Neus Català, Conxita Grangé, o de la resta de
republicanes deportades i perseguides pel nazisme i feixisme. Instal·lant, si es donés aquest
cas, una placa on s’expliqui la seva biografia, seguint els criteris que marca la Xarxa d’Espais
de Memòria del Memorial Democràtic.
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S'ACORDA:
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Mª José Granados, qui diu: «Buenas
tardes. Gracias alcaldesa. En Badia, no nos olvidamos de la violencia de género, está claro,
y mucho menos este equipo de gobierno que siempre tiene las pilas cargadas con los temas
de igualdad, y las gafas lilas puestas y preparadas. Y no solo no lo hemos olvidado, si no que
hemos mejorado año tras año el servicio y seguimos buscando herramientas para seguir
avanzando, es una cosa que queremos todos y todas. Cada año se han ido incrementando
las acciones destinadas a Igualdad, por ejemplo, seguimos con el servicio de atención
psicológica para mujeres víctimas de la violencia de género. Seguimos con el servicio de
atención jurídica. Hemos dado visibilidad al 25 de noviembre, día internacional por la
eliminación de la violencia contra la mujer. En la escuela se realiza una jornada llena de
actividades para toda clase de edades y se lee el manifiesto por parte de badiensas de todas
las edades. De este día también ha salido el concurso gráfico por la no violencia machista,
que ya va por su tercera edición. El 8 de marzo, día internacional de la mujer, en este caso
las actividades ya no solo son un día, como hace 5 años, desde hace 4 creo, o 3, es todo el
mes de la dona, todo el mes de marzo es de color lila y es el mes de la dona y hay
actividades de todo tipo, para todas las edades. También hemos incorporado cada año a
nuestra fiesta mayor acciones destinadas a concienciar para disfrutar de unas fiestas libres
de violencia machista, este año con ayuda de todas las entidades y de sex expertas hemos
culminado con el punt lila, que ha sido un éxito, y seguiremos trabajando en él. También
damos soporte a dos entidades que trabajan por la igualdad “Dones per la igualtat” y
“Trenquem el silenci”. También damos soporte al grupo de sex expertas. Sex expertas es un
grupo de adolescentes que salió de dicho proyecto, que está destinado a empoderar jóvenes
en el contexto de las violencias de género, llevado a cabo entre 2018 y 2019 y que siguen
trabajando y nos ayudan en todo lo que hacemos. Este mes de mayo empezó un grupo de
dones por la autoestima y el empoderamiento con perspectiva de género. Estas son
sesiones grupales que favorecen el autoconocimiento, la autoestima, el soporte entre
mujeres, se les ofrece un espacio donde poder compartir inquietudes, fomentar la
solidaridad, intercambio vivencial, reflexivo entre mujeres. También el proyecto de
intervención de mediación familiar, desde junio de este año. También nos hemos atrevido al
protocolo de violencias machistas a través del CCVO. Como veis, no nos olvidamos y todos
estamos por la labor de trabajar. Por tanto, como veis, no solo no nos hemos olvidado de la
violencia de género, si no que este equipo de gobierno socialista, ha aumentado las acciones
relacionadas con la igualdad, pero no solo con los recursos destinados a la partida
propiamente de Igualdad, si no también desde otros ámbitos. Nosotros consideramos que la
igualdad debe ser vista desde una perspectiva transversal, por ejemplo, mediante los
educadores de calle de medio abierto, en los últimos 2 años se ha dotado el doble de
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Recursos per a Dones, que és el CIRD. Tal i com ho diu la nostra moció, que avui presentem,
la violència masclista continua afectant la vida de les dones i esdevé un problema de salut
pública que afecta a tots els àmbits de la societat, per això s’ha de tractar des de tots
aquests. A Badia del Vallès no ens podem oblidar de la violència masclista, hem de continuar
treballant per aconseguir una ciutat més feminista i més sensibilitzada. Creiem que aquesta
moció proposa uns acords que perfectament, el nostre ajuntament, pot assolir, complir i que
aquests serien molt positius per enriquir el treball que es fa al municipi sobre la violència de
gènere. La lluita contra la violència cap a les dones és una lluita que ha de ser compartida
per totes les formacions polítiques del nostre ajuntament, sobretot avui dia que l’extrema
dreta utilitza discursos d’odi contra els col·lectius i associacions feministes i trata
d’invisibilitzar una problemàtica molt greu com és la violència de gènere. Per tot això,
demanem el vot a favor de tots els grups municipals. Moltes gràcies».

recursos en las partidas de Gastos diversos y Trabajos con otras empresas, para mejorar la
intervención en adolescentes del municipio, previniendo y trabajando entre otros aspectos, la
igualdad entre ellos y ellas, así como incorporando al servicio una técnica de Igualdad que
nos ayuda a dar respuesta a todas las necesidades que tenemos. Como decía, queda mucho
trabajo por hacer y estamos decididos a seguir mejorando y continuar cada día con nuestras
gafas lilas puestas. Gracias a TFB por recoger nuestra aportación. Recogemos el contenido
de la moción, por supuesto, tomamos nota y seguimos trabajando y nos abstendremos para
que salga adelante. Gracias”.

1.
1r. Actualitzar la informació del CIRD (Centre d’Informació i Recursos per a Dones) de la
pàgina web de l’Ajuntament, dissenyant un nou díptic informatiu del mateix.
2n. Realitzar una campanya de difusió del CIRD i les Associacions de dones de Badia entre la
Ajuntament de Badia del Vallès
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Des de fa temps que a Badia comptem amb un Centre d’Informació i Recursos per a Dones,
actualment situat al edifici El Molí i que anomenem CIRD.
Ara bé, si preguntem a veïns i veïnes de Badia què és el CIRD el més probable és que no ho
sàpiguen, és més, pot ser no coneixen ni que a Badia del Vallès tenim aquest servei.
Si consulteu la pàgina web de l’Ajuntament i busqueu el CIRD ens dona la següent
informació (Cito textualment): és un servei municipal d'informació i atenció a les dones, un
punt de referència per a les dones de Badia i un espai de trobada. Està adreçat a totes les
dones del municipi i té com a finalitat donar resposta a les seves demandes d'informació,
acompanyar-les en situacions de violència masclista i respondre a qualsevol problemàtica o
dubte derivats de la seva condició de dones. Així mateix, el CIRD vol aconseguir generar
xares de relació positiva i ajuda mútua i contribuir a l'erradicació de la xacra de la violència
de gènere al nostre municipi.
En aquesta mateixa pàgina web hi trobareu també un PDF que no està actualitzat des de fa
anys i a més té una direcció incorrecta, la direcció correcta hi és a sota però pot donar lloc a
confusions.
Tal com diu a la pròpia pàgina de l’Ajuntament aquest espai ha de ser un lloc de trobada per
les dones així com per generar xarxes de relacions positives, a més d’atendre a víctimes de
violència; per això, creiem imprescindible una major difusió d’aquest servei entre la
ciutadania en general i, més en concret les dones. A més, considerem que la informació que
s’ofereix a la web a de ser clara i concreta i estar actualitzada en recursos i informació.
La violència masclista continua afectant la vida de les dones i esdevé un problema de salut
pública que afecta a tots els àmbits de la societat, per això s’ha de tractar des de tots
aquests. A Badia del Vallès no ens podem oblidar de la violència masclista, hem de continuar
treballant per aconseguir una ciutat més feminista i més sensibilitzada.
Al 2018 al CIRD és va donar atenció a 89 dones, realitzant 425 sessions d’atenció
psicològica i 47 sessions d’assessorament jurídic. Això ens indica que moltes dones del
nostre municipi necessiten un suport on trobar ajuda per sortir de situacions que les
preocupen i que a vegades posen en perill la seva integritat psicològica i física.
Per a Totes fem Badia aquestes dades ens indiquen també que cal seguir millorant la
informació sobre aquest servei entre ciutadania i treballadores de l’ajuntament per a apoderar
les dones de Badia i poder lluitar contra situacions de discriminació, així com afavorir que les
dones es sentin segures per acudir a un servei si ho necessiten.
Per aquests motius el grup Municipal de Totes fem Badia de l’ajuntament de Badia del Vallès
proposem els següents ACORDS:
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S’aprova amb 7 vots a favor (4 TFB, 2 C’s i 1 ERC) i 10 abstencions (PSC), el següent acord:

ciutadania, posant atenció a les dones, per tal de que es millori el coneixement del servei.
3r Realitzar campanyes participatives per la sensibilització contra la violència masclista.
4t. Impulsar la creació d’espais feministes a Badia on les dones puguin compartir experiències i
apoderar-se.
5è. Dins del debat pressupostari de l'exercici 2020, vetllar per l'increment de la partida
pressupostaria en els pressupostos de 2020 destinada a Igualtat.
6è. Traslladar aquests acords als treballadors i a les treballadores del CIRD així com a les
associacions de dones del municipi.

Moció TFB-ERC: De resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar
l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret
d'autodeterminació (Expedient 4340/2019)

La Secretària llegeix la moció.

ACTA DEL PLE

Seguidament la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Nerea García, qui diu:
“Gràcies. Bueno, sento una mica tornar a un tema que ja hem parlat abans, però aquesta és
la nostra moció i tot i que no s’aprovarà, doncs la defensarem també. Primer de tot volem
donar les gràcies a Roberto d’Esquerra Republicana per haver realitzat aquesta moció
conjunta i per la seva col·laboració i predisposició, ja que en un moment com aquest
considerem que és molt important el fet d’unir forces per denunciar la injustícia d’aquesta
sentència. Seré breu ja que considero que amb les argumentacions a les altres mocions
presentades ja ha quedat clara la meva postura i la de TFB. Vull agrair a totes les persones
que han sortit al carrer dia rere dia, per condemnar aquesta sentència, persones tant
independentistes com no independentistes, que no estan d’acord en com s’ha tractat aquest
conflicte que s’havia de resoldre per la via política. Des de TFB volem que es retorni al
diàleg, però que aquest sigui sincer i efectiu, i entenem que això no serà possible com ja
hem dit, mentres continua havent persones empresonades per defensar els seus ideals, per
fer ús del seu dret a manifestació i a participació política. Volem recalcar que a TFB sempre
defensarà aquests drets i donarà suport a la mobilització ciutadana i pacífica contra la
repressió i a favor de les llibertats. Per últim volem enviar tota la nostra solidaritat a les
persones privades de llibertat i a l’exili així com a les seves famílies i també a totes les
persones que han estat detingudes de forma arbitrària durant els últims dies de protesta.
Moltes gràcies».

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Roberto Castillo, qui diu: «Gracias señora
alcaldesa. En primer lugar, agradecer a Nerea y a TFB poder desarrollar esta moción
conjuntamente. Obviamente, Esquerra Republicana muestra su total rechazo a la sentencia
del Tribunal Supremo, ya que esta sentencia no solo es injusta, si no que tiene como único
objetivo la venganza hacia todo un movimiento. Nos interpela a todos y a todas, ya que
supone la vulneración de la democracia y de los derechos fundamentales de catalanes y
catalanas, por sentar una peligrosa jurisprudencia. Representa un nuevo ataque a la libertad
de todos y todas, un ataque a personas escogidas democráticamente, un ataque a un ideal,
un ataque a todo un movimiento pacífico, democrático y legítimo, en definitiva un ataque a
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Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5, En contra: 12,
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La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: “Gracias alcaldesa.
Bueno, pues evidente, votaremos en contra de la moción. No estamos de acuerdo ni en el
contenido expositivo ni en el contenido del acuerdo. Voy a intentar ser lo más breve posible
pero he hecho un análisis de la moción y creo que vale la pena sacar alguna conclusión. En
primer lugar, la moción es clara, pide la liberación de presos, pide la autodeterminación del
pueblo de Cataluña y nosotros, es evidente que hace cuatro puntos atrás alegábamos al
diálogo, a la democracia y a la cohesión. Lo que más me sorprende de la moción, es que la
presente TFB, siendo un partido municipalista, eso lo pone en su ADN y parece una moción
que está más cercana de la CUP que no de un partido municipalista. Y me sorprende
también que partidos como Esquerra Republicana y como TFB siendo de izquierdas, estén a
favor de un movimiento nacionalista radical, estén a favor de una revolución casi pagada con
dinero público, estén a favor de una revolución que los líderes de esa revolución son más
Ajuntament de Badia del Vallès
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La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Juan José Barcala, qui diu: “Muchas gracias
señora alcaldesa. Desde C’s Badia queremos decir que siempre hemos sido respetuosos
con el trabajo de los jueces y los servidores públicos que han estado trabajando en la
elaboración de esta sentencia. Los jueces deben trabajar con libertad. Nosotros no vamos a
hacer como han hecho otros, que constantemente han estado criticando a los jueces por las
decisiones que tomaban en relación a los líderes separatistas, procesados por saltarse las
leyes. Les vamos a dejar trabajar. C’s pide a los partidos nacionales que se comprometan a
no interferir en la justicia, ni atacando a los jueces ni prometiendo indultos ni ningún tipo de
impunidad ni privilegio a quienes se hayan saltado las leyes. Asimismo, el derecho a la
autodeterminación en el caso de Cataluña, no existe. Por favor, dejemos de hacer política
mediática y centrémonos en hacer política útil que tenga un impacto real y beneficioso para
los ciudadanos. En primer lugar deberíamos hacer referencia a la no existencia del ya
famoso derecho a decidir. Este derecho no existe en ninguna Constitución del mundo ni
aparece contemplado en la legislación internacional. El derecho internacional en todo caso,
contempla el derecho de autodeterminación, el cual fue pensado como un instrumento para
que las antiguas colonias pudieran acceder a la autonomía política independizándose de las
metrópolis. Este derecho, que está recogido en los pactos internacionales de los derechos
humanos, únicamente puede ser ejercido por aquellos territorios que fuesen actualmente una
colonia, sufrieran una invasión militar o se vulneraran de manera flagrante los derechos
humanos. Entrando a valorar la situación en Cataluña, debemos decir que en España la
soberanía reside en todo el pueblo y en su conjunto, y por lo tanto, ésta, únicamente sería
divisible en caso de que se planteara una reforma constitucional que la contemplara y fuera
aprobada por todos los ciudadanos del país. Por eso, desde C’s Badia vamos a votar en
contra de esta moción. Gracias”.
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una manera de pensar, de actuar y trabajar. La ruptura en Cataluña es una enmienda a la
monarquía, al centralismo, al bipartidismo, a las élites, al autoritarismo y a las estructuras
franquistas del sistema. El problema de Cataluña no va solo de independencia, va de
democracia. Va de que más de la mitad del electorado quiere dejar España y entre un 70% y
un 80% quiere votar en qué país vivir. Va de cientos de miles de manifestantes llevan años
tomando las calles y pidiendo ser escuchados por el Estado, pero las únicas respuestas que
hemos recibido son mazo y porra. Va de que hay un enorme movimiento de masas que
reclama revisar su contrato social y no se le puede contestar con represión policial,
sentencias judiciales y amenazas políticas. Va de que se ha puesto a prueba al sistema
democrático español y se ha vuelto a responder con ley, orden y mando. Eso es todo.
Gracias”.
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multimillonarios que una multinacional, y están a favor incluso también de privatizar una
parte del territorio en favor de la burguesía catalana. Eso no es ser de izquierdas, ni ser de
izquierdas tampoco es estar a favor de un colectivo como es el CDR, que se planta en la
estación de Sants un lunes, a las 8 de la tarde, evitando que trabajadores vuelvan a su casa,
un lunes. Entonces, en resumen, permítanme que nos cuestionemos que si son
municipalistas, si son de izquierdas, yo sé que muchas de las políticas que utilizan sí, pero
en este punto lo dudo, y también permítanme decir a TFB que son independentistas y hay
una clave en la moción, y es la siguiente “s’agredeix el dret que tenim a transformar la
societat a través de la independència”, eso lo dice la moción, no lo digo yo. Y ustedes
suscriben esta moción y ustedes seguramente que ahora me dirán que en su asamblea hay
personas que son independentistas y que no son independentistas, sí, pero entiendo que
esta moción ha pasado por su asamblea y que por eso la traen al pleno. Repito “s’agredeix
el dret que tenim a transformar la societat a través de la independència”, eso lo dice la
moción que ustedes traen a pleno. Evidentemente de Esquerra, que es un partido nacional
que reivindica la independencia, pues no hay nada que debatir, y ojo, y coincido con lo que
decía antes la alcaldesa, coincidimos, la reivindicación por la independencia 100% lícita y es
evidente que nos alegramos de que las personas que se manifestaron el pasado domingo en
Badia, entre Badia y Barberá lo hagan con total normalidad, incluso garantizamos y hemos
garantizado que todos los trabajadores de esta casa se acojan a una huelga política, que no
reivindica ningún motivo laboral, hace un par o tres de semanas, siendo quien convoca esta
huelga un sindicato como es la Intersindical. Y trabajadores de este consistorio están
afiliados a Intersindical, y conviene también saber que este sindicato, su líder nacional, pues
tiene un pasado un tanto oscuro, no lo digo yo si no lo dice la propia prensa y las sentencias.
Entonces también en la moción pues no condenan directamente la violencia y permítanme
que incida en esto, y coincido plenamente, que el movimiento independentista en su
mayoría, es pacífico. Hay una minoría que tira piedras a la policía y que esto hay que
reivindicarlo, en este caso como poder político que son ustedes. Evidentemente espero que
no estén cercanos a los posicionamientos de la presidenta de la ANC. Y permítanme también
que reflexione acerca de la palabra tsunami, “Tsunami democràtic”, es que un tsunami lo
arrasa todo. Es que un tsunami arrasó el día 6 y 7 de septiembre, como antes decía la
alcaldesa, el Parlament de Cataluña, y un tsunami no puede arrasar ni siquiera el derecho a
la libertad de expresión y de manifestación del pasado domingo. Entonces, bueno, señor del
Castillo, hasta al señor Rufián le han llamado “botifler”. Pensemos en que la mejor palabra
no es tsunami, quizá ola, aunque aconsejo también al resto de partidos y de público que
vean la película de “La ola”, que viene muy bien también para situarnos dentro de un
contexto, sobre todo a nivel de la extrema o del extremo nacionalista. Y fíjense que ustedes
como independentistas exageran todo hasta el ridículo, antes lo comentaba la alcaldesa,
alegan en la moción un informe de un grupo de trabajo de 5 personas, de las cuales 2, lo ha
dicho la alcaldesa, tienen contactos con el abogado del señor Puigdemont. Ustedes alegan
que hay presos políticos y no hay presos políticos, hay unas personas, que han sido
políticos, que han cometido unos actos, que están tipificados en el Código Penal y hay una
sentencia que les ha condenado. Y ustedes, y lo que más me sorprende también es que
hablen del régimen del 78. En el año 78 se aprobó la Constitución Española, que algunos
argumentos son que colocó a los militares en su sitio, el régimen, que separó a la iglesia del
Estado, que descentralizó el poder territorial, que aseguró limpieza territorial, que aumentó el
nivel de vida en el país, que garantizó y que estableció servicios públicos de calidad, y que
garantizó libertades y derechos, que pueden ustedes debatirlos, pero que están en España,
artículo 18 y artículo 20 de la Constitución, un país que después, partidos como Esquerra o
la CUP, se presentan en este caso a las generales. Por lo tanto, muy limitados en derechos,

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Roberto Castillo, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. Supongo Jose, que serás consciente de que los mineros asturianos en los
astilleros han hecho mucho más daño, con mucha más violencia, han quemado mucho más,
han destruido mucho más que todo lo que ha pasado en Barcelona, y consiguieron sus
objetivos. Que la jornada laboral que todos disfrutamos no se hizo con diálogo ni con debate,
se hizo luchando en la calle, y no solo las 8 horas, si no otros derechos, se consiguieron
luchando, combatiendo contra precisamente aquellos que no querían darles nada. Que un
tsunami es el tsunami económico de los 60.000 millones que se les regaló a la banca, que no
se van a recuperar nunca. Eso es un tsunami. Así como la vulneración o digamos el cambio
en la Constitución del punto 135, eso también es un tsunami, porque afecta al conjunto de la
ciudadanía, así como la creación, en su momento, de una organización paramilitar llamada
los GAL, eso también hizo daño, no lo que pasó aquí, no lo que está pasando aquí, que al fin
y al cabo son contenedores lo que se está quemando. Tienen un precio, por supuesto, pero
ni punto de comparación con los 4.700 que cuesta el (……), los 2.200 de las autopistas que
se le ha regalado a Florentino y muchos otros gastos de capital que sale de todos nuestros
impuestos. Eso es todo. Gracias”.
La senyora alcaldessa diu: “Mire señor Castillo, si hacemos referencia a errores de gestión,
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Nerea García, qui diu: «Bueno, para
contestar, a ver si puedo contestar a todo. Básicamente sí, somos municipalistas, TFB es un
partido que no depende de ningún otro partido, osea, no dependemos de los comunes, no
dependemos de la CUP, no vamos bajo esos paraguas supramunicipales ni bajo ninguno,
pero que seamos municipalistas no quiere decir que no vivamos en una burbuja y sobre todo
que no prendamos posición en temas tan importantes como esto, que están afectando
directamente al contexto municipal como al de la CCAA y el conjunto del país. Creo que
sería muy irresponsable por nuestra parte, que a pesar de ser municipalistas, no nos
posicionásemos en estas cuestiones. Después decir que, como bien ha dicho Josep, en
nuestro partido hay personas que son independentistas y personas que no lo son, a pesar de
que creo que en lo que estamos de acuerdo todas es que estamos a favor del derecho a
decidir y, por lo tanto, eso podría causar que algún día se pueda transformar Cataluña
cuando sea un país independiente, por lo que no nos parece tampoco ninguna barbaridad.
Creo que hoy distintos en argumentarios a lo largo de este pleno hemos condenado la
violencia, en varias ocasiones además, tanto Roberto de Esquerra Republicana, como yo por
parte de TFB, me impresiona también como desvalorizan ustedes el trabajo de una
organización como es la ONU, porque a pesar de que sea un grupo de trabajo de 5
personas, creo que es claro el mensaje que dieron y que no lo podemos ignorar y también
me sorprende la estigmatización que utilizan sobre los CDR, cuando los CDR son una
movilización ciudadana como puede ser otra cualquiera. Gracias”.
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no lo son. Repito e incido, nuestra predisposición es hacia el diálogo, lo hicimos en 2017, lo
hacemos ahora, ho tornarem a fer, tantas veces como haga falta, tornarem a presentar totes
aquelles mocions que garanteixin el diàleg i també totes aquelles propostes i mocions, que
l’altre dia a Twitter ho comentaven, que assegurin o que donin resposta a les inquietuds i als
problemes dels badiencs i de les badienques. En cap cas d’un col·lectiu que, evidentment, hi
ha un col·lectiu a Badia del Vallès que és independentista, però hi ha moltíssima gent que no
ho és, i que té problemes i que té inquietuds i que en aquest cas s’ha de respondre, per tant,
lògicament votarem en contra d’aquesta moció perquè estem en contra de demanar
l’amnistia i també estem en contra del dret a l’autodeterminació. Gràcies».
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yo también tengo una lista, si vamos a jugar al y tú más, puedo hablar de recortes en
ensenyament, de la cantidad de plazas privadas que hay concertadas en Cataluña, en
colegios religiosos, que segregan por sexo. La cantidad de CAPS y de camas de hospitales
que este gobierno ha cerrado en los últimos años. Podemos hacer un sinfín, un listado
enorme de problemas de gestión o podemos hablar del caso de las ITVS, y del caso Palau,
también. A ver, casos hay, y también yo puedo decir que todo esto ha sido una maniobra,
como ustedes también hablan de maniobras y confabulaciones judeomasónicas, pues yo
puedo decir que esto ha sido un maniobra judeomasónica del señor Mas y sus amigos, los
señores del 3%, que ay, ay, ay, ay, que nos va a caer la sentencia del Palau y montamos el
tsunami. Puedo decirlo, puedo decirlo. Que estamos hablando de otras cosas, que podemos
estar de acuerdo o en desacuerdo, que cada uno da sus argumentos, pero remontarnos a la
etapa de los fenicios para alegar o justificar que unas violencias valen y otras violencias no
valen, a mi me parece… pues, en fin. Yo creo que ninguna violencia vale. En un Estado
democrático y de derecho, en el que hay canales para modificar la normativa, en el que hay
canales para decidir democráticamente lo que la mayoría de los ciudadanos y las
ciudadanas deciden sobre su propio futuro, hablar de que unas violencias valen porque valen
a mi fin político, es irresponsable. Para parar esto, entonces y ahora cogemos nosotros y
decimos, bueno, pues como la única manera de convencer a la otra mitad de la población es
a través de todas estas cosas, para que se nos vea internacionalmente, nosotros hacemos lo
mismo. Entonces cogemos, activamos grupos y nos vamos todos a quemar contenedores.
Así se resuelve algo, quemando contenedores? A ver quién quema más contenedores.
Hombre, yo creo que lo que hay que ver es qué podemos hacer cada uno de nosotros para
empezar a mirar hacia adelante y reconstruir un futuro mejor para nuestros hijos y para
nuestras hijas. Yo no quiero este presente. Osea, yo no quiero mi presente, que estoy
viviendo en la actualidad, que sea el presente del día de mañana, cuando mis hijas tengan
que convertirse en personas adultas. Yo no quiero este presente. Yo no lo quiero, se llame A,
se llame B o se llame C. Yo no quiero este presente. Yo no quiero vivir en una sociedad en
la que una mitad de la sociedad odia a la otra mitad. Es que es de lo que estamos hablando,
eso es lo que está pasando en Cataluña. El problema no es tan solo de Cataluña con
España, es que aquí estamos empezando a generar una sociedad, en la que la mitad de la
sociedad no se habla con la otra mitad de la sociedad. Que personas de la edad de mi hija,
discuten por este tema. Yo no quiero eso para mi hija. De hecho yo es que a mi hija le digo
no discutas con tus amigas sobre este tema. Porque yo creo que hay muchas más cosas
que nos unen que cosas que nos separan. Y seguro que nos pondríamos muy de acuerdo en
muchas cosas, de cómo revertir todos estos recortes y cómo hacer una sociedad más
progresista, y eso lo podríamos hacer su grupo y el mío. Seguro, seguro, pero no lo
podemos hacer porque como hay otras cosas que nos limitan y nos encajonan, y que nos
dicen, no, con los unionistas no se pacta, o a nosotros, no, con los independentistas no se
pacta. Nos estamos perdiendo tantas cosas, nos estamos perdiendo tantas miradas. No
estamos abordando otros retos que tenemos como sociedad. No estamos hablando de la
digitalización de la economía. No estamos hablando de qué vamos a hacer con todos los
parados que vamos a tener en una sociedad robotizada. No estamos hablando de la
transición ecológica y el cambio climático. Que cuando nos demos cuenta han pasado 10
años y estamos en una sociedad destrozada. Yo no quiero eso. De verdad se lo digo, yo no
quiero eso. Yo quiero un punto de inflexión y empezar a mirar para adelante y construir una
sociedad mejor para nuestros hijos y para nuestras hijas. Me da igual que se llame Cataluña
o que se llame España o que se llame la república independiente de Ikea. Me da igual. Es
que ya ha llegado un punto en el que lo he dicho antes, me importan los españoles y las
españolas, me importan los badienses y las badiensas. Me importa el estado de las

ACTA DEL PLE

Amb 12 vots en contra (10 PSC i 2 C’s) i 5 vots a favor (4 TFB i 1 ERC), queda rebutjada la
moció següent:

Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar tocada
de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül
Romeva, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs i Carles Mundó han estat
condemnats amb penes de presó que sumen gairebé 100 anys. Tornem a dir alt i clar que en
democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es jutgen. I és per això que reclamem la
llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte.
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets
polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una
retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat
d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de
manifest que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera
la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que
tenim a transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps, avui tornem
a constatar que les forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a
instrument de resolució del conflicte.
La sentència significa la culminació d’un procés de judicialització de la política al que mai
s’hauria d’haver arribat, doncs es tracta d’un conflicte de naturalesa política. És per això que,
ara més que mai, cal una resposta política que se sustenti en els grans consensos de la
societat catalana i que, per tant, inclogui la màxima transversalitat possible de les forces
polítiques i socials. Una resposta que, lluny d’incitar a la divisió i a la confrontació dins la
societat catalana, generi cohesió. Una resposta que, al mateix temps, contribueixi a
l’estabilitat política que el país necessita.
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el
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La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: “Solo por aclarar.
En ningún caso he menospreciado el trabajo de la ONU ni mucho menos, pero es un grupo
de trabajo de 5 personas, que ni tuvieron en cuenta que la Constitución Española no recoge
la capacidad de que una parte del territorio pueda convocar un referéndum, eso no lo
tuvieron en cuenta, ni este grupo de trabajo tuvo en cuenta que el 20 de septiembre la
manifestación que se le imputa a los Jordis, fue una manifestación que obstaculizó un
procedimiento judicial. Eso, ese grupo no lo tiene en cuenta y por ello, igualmente que
hemos dicho antes, esa conexión con el abogado del señor Puigdemont, pues oiga,
permítanos que lo pongamos en cuarentena. Gracias”.
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estructuras, no las estructuras de estado. Qué vamos a tener? Una sociedad que se llama B
en lugar de llamarse A y destrozada y partida por la mitad, eso es lo que queremos para
nuestros hijos y para nuestras hijas, tanto que apelan a las emociones? Pues yo no quiero
eso para mis hijas, de verdad que yo no lo quiero. Yo me bajo de este carro. Yo de este
autobús, a partir de hoy, me bajo, porque yo quiero empezar a hablar de otras cosas. Quiero
pasar pantalla, por el amor de Dios y que las instituciones democráticas se dediquen a
resolver los problemas de la ciudadanía y que no se utilicen más las instituciones al servicio
de la política, osea, al servicio de los intereses partidistas, de la política, obviamente, sí, pero
sin intereses partidistas, que es lo que estamos haciendo”.

règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a
treballar pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per
garantir la igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana.
Plantem cara a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos,
reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte.
Demanem l’amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides.

Només amb la llibertat dels presos i les preses polítiques podrem obrir una nova etapa de
desbloqueig. Al mateix temps, entenem que en aquests moments el país ens demana que
posem les institucions al servei del diàleg polític i que treballem per trobar solucions a l’actual
conflicte polític. Llibertat, diàleg i solucions son els tres pilars sobre els quals ha de pivotar la
política catalana en els propers temps.
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment els Grups Municipals de Totes Fem
Badia i ERC Badia del Vallès de l’Ajuntament de Badia del Vallès proposen al ple l’adopció
dels següents acords:
PRIMER. Manifestar la nostra indignació i el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel
Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant
que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya i que
genera un precedent inacceptable.
SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir
l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de
l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a
qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data,
promovent totes les iniciatives polítiques, institucionals i jurídiques necessàries.
TERCER. Denunciar les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets civils
Ajuntament de Badia del Vallès
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Reivindiquem justícia, i ens disposem a donar suport a la lluita antirepressiva, democràtica,
pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat que estem vivint,
agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la
quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim.
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L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua desoint
qualsevol resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) o totes les
manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la República
Catalana. I aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament,
ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats
de la major part de la ciutadania.

ACTA DEL PLE

Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva responsabilitat
de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica.
Convé recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre
detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l’Estat
espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en
Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva.

i polítics del conjunt de la ciutadania com son el dret de manifestació, d’expressió, de lliure
associació i de dissidència política.
QUART. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental
recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional
de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en
virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica.
CINQUÉ. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista
català. Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les
seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir.

ACTA DEL PLE

VUITÈ. Reiterar el compromís amb la defensa dels drets i les llibertats i mostrar el rebuig a la
judicialització d’un conflicte polític que només es pot resoldre per vies democràtiques i
dialogades. Demanar a tots els partits polítics que dialoguin i cerquin solucions polítiques
inclusives que cohesionin el conjunt de la societat catalana.
NOVÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès a totes les mobilitzacions de
rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar
la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les
llibertats.
DESÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els
drets i les llibertats de tota la ciutadania, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i
la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible en
qualsevol estat de dret.
ONZÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la
Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, al Tribunal
Suprem, a l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la
Independència. I donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del municipi
pels mitjans que es creguin oportuns.

Assumptes sobrevinguts
No hi ha.

B) ACTIVITAT DE CONTROL
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SETÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern
de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants legítims de la
ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat.
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SISÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones
escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i
acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular.

Coneixement resolucions de l'alcaldia
La corporació es dona per assabentada de les resolucions dictades per l'alcaldia
corresponents al mes d'octubre de 2019.

Coneixement resolució núm. 2019-1186 de cartipàs municipal 2019-2023
La Corporació pren coneixement de la Resolució de l'alcaldia número 2019-1186 de cartipàs
municipal 2019-2023, de modificació de les delegacions als regidors i a la Junta de Govern
Local.

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

Codi Validació: AKMP4WENNQJE6AMKTRXZ7CJPG | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 74 de 78

ACTA DEL PLE

La senyora Ana Luque, pregunta el següent:
- La primera seria que a la comissió informativa se’ns va informar d’un tema que després de
les reflexions ha preocupat bastant i és que aquest any l’ajuntament no ofertarà cap casal
d’estiu pels nostres infants de Badia i que només podran assistir a un casal organitzat per
Aldees Infantils i la Creu Roja, però els infants que siguin derivats per Serveis Socials. Els
altres només podran anar a casals ofertats per entitats esportives. Nosaltres pensem que
això és un error, ja que el casal d’estiu ha de ser un moment educatiu i de lleure al qual han
de poder accedir tots els infants i joves si també s’ofertés. Son uns dies i uns llocs per educar
el lleure i promoure les relacions humanes, a través del joc, el desenvolupament associatiu
amb voluntat transformadora i d’inclusió social, donant-los pautes de comportament i actituds
relacionades amb el fet de conviure amb el col·lectiu. Recordem que tots aquests nens,
aquests infants, perdó, ja conviuen a les escoles perquè van junts a classe. També podrien
conviure en els casals. Hem buscat informació d’altres municipis i tal com creiem, el model
que es vol implantar no és pas el que és més comú a altres municipis. Els casals son per
tothom, ja reserven places per infants amb famílies, de context vulnerables i amb l’acord de
Serveis Socials, de l’informe d’un educador social, no al revés. Ara (......) el servei però
segurament no solucionarem el problema d’inclusió. Davant d’aquesta situació que pot crear
exclusió social i «guetos» entre els infants de la nostra població, ens agradaria saber com
faran el seguiment perquè això no passi, quina alternativa s’oferirà als altres infants que no
venen de Serveis Socials, dels quals, moltes de les seves famílies també treballen al juliol i
que voldrien fer ús d’aquest servei i que no els interessen els casals esportius. Doncs a
veure com podem fer aquest seguiment o a veure quina resposta se’ls hi pot donar.
- Després teníem també un tema que ens ha arribat del Poliesportiu. Hi ha un servei
d’aquagym, a les hores es veu que la gent ha pagat quotes i a les hores hi ha un cupo, quan
aquest cupo s’omple, les persones que no hi caben aquell dia en aquest cupo doncs com no
poden fer aquest servei. Doncs a les hores ens agradaria saber que si sabeu alguna cosa
d’això i per què ha passat, o per què passa.
- Després, ens van arribar algunes fotos en el parquing del Molí, en el qual aquell tan bonic
que havia quedat hi havien molts totxos aixecats després de les pluges i estava en males
condicions, a veure si se li ha reclamat a l’empresa, bueno, doncs què ha passat i si es pot
solucionar i si es poden posar papereres perquè en tot aquell recinte, ara per ara, no hi havia
cap. Al menys la setmana passada.
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C) PRECS I PREGUNTES

- I després hi ha una reunió que es va tenir amb l’Ajuntament de Cerdanyola, em sembla,
amb el tema de l’obra de la carretera i del carril bici i ens agradaria saber com ha quedat
això.
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El senyor Iván Sanz respon: Para responder a la primera pregunta, donde se reflexionaba y
nos hacían varias cuestiones sobre el nuevo modelo de gestión que vamos a impulsar este
curso, ya estamos impulsando desde el ayuntamiento, también para poner un poquito en
situación voy a dar un poco más de contexto, para que también los vecinos y las vecinas que
están aquí entiendan de qué estamos hablando. Que no únicamente hablamos del casal
d’estiu si no que hablamos en general de las políticas de infancia en este municipio. Como
ayuntamiento este año teníamos un servicio externalizado, por tanto, externalizado ya
estaba, no es que se vaya a externalizar ahora, una empresa con un concurso de 115.00
euros, en el cual se incluían el casal dels infants que se hace de lunes a viernes para 40
niños y niñas, de los cuales, los 40 niños y niñas estaban directamente dirigidos desde
Servicios Sociales, no había ninguno ni ninguna que quisiera entrar pagando, y por otro lado,
(……..) pudiendo llegar así a un 30% de la infancia en Badia. Por otro lado, durante el
verano, se hacía un casal de 40 plazas de 6 a 12 años, donde lo hemos ido mejorando
durante los últimos años y pasó de 4 semanas a 5, además incluimos el comedor, que hasta
el 2015 esto no estaba y de 0 a 3 años se hacía un casal de 30 plazas. Fruto de la
colaboración que tiene el equipo de gobierno y los técnicos y las técnicas de la casa con
entidades del sector, conseguimos que en el año 2016 desde Aldeas Infantiles se ofrecieran
40 plazas gratuitas para niños y niñas de Badia que además venían no unicamente en un
(…..) a trabajar con ellos 5 semanas en verano, si no que era a través de un proyecto que se
llamaba “Elvira” en el cual buscaban potenciar las habilidades de los niños y las niñas de
Badia para hacerles así creer y confiar en ellos, que podían llegar a ser lo que ellos quisieran
sin importar del municipio del que fueran. Además, a través de Cruz Roja, 60 plazas fueron
ofertadas también de manera gratuita con comedor 5 semanas. Es decir, la oferta que se ha
dado en casales de verano ha aumentado en un 150% en 3 años. Cierto es y yo he sido
defensor y además de los más duros dentro del equipo de gobierno, el ofrecer un casal de
verano en el que las personas, los padres, las madres, que trabajan y que se esfuerzan
también tuvieran la oportunidad de llevar a sus hijos y a sus hijas al casal municipal, en los
últimos 4 años, de esas 70 plazas que se están ofertando, ningún año hemos conseguido ni
tan siquiera llegar a 9 niños. No vienen al casal. Al casal de verano municipal muchos padres
y muchas madres consideran que no lo quieren traer y por tanto, nosotros lo que estamos
haciendo es pagando, subvencionando igualmente a los niños y niñas que están en facción
riesgo para que puedan venir. Qué hemos hecho en este nuevo modelo de gestión? Hemos
a través de Aldeas Infantiles, a través de una subvención íntegra que nos llega del contrato
programa, cada municipio tiene un contrato que viene fijado por la Generalitat, en nuestro
caso, el 100% de una subvención que es para los centros oberts, que es lo que se hace en
el casal dels infants, 31.500 euros, y era del 100%, se le dará directamente ese 100% a
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La senyora alcaldessa respon: Jo contesto la del final. Hem informat a Junta de Portaveus de
la reunió amb l’Ajuntament de Cerdanyola, ja després li comentarà la seva companya, però
bueno, en qualsevol cas li resumeixo molt ràpidament. Els dos projectes comparteixen la
mateixa filosofia que és un carril de vianants i un carril per bicis, però l’orografia i les
construccions fan que en el nostre cas només ens hi càpiga en una vorera i a ells només els
hi càpiga a l’altre. Llavors el que estem mirant és en quin punt podem connectar tots dos
camins perquè tinguin continuïtat i això ho estan analitzant tècnicament per veure si
connecten abans o després de la corba del pont perquè al mateix pont no es pot perquè és
una corba i no es pot fer en el límit del terme municipal. Ho farem a Cerdanyola o ho farem a
Badia, ho estan dibuixant els tècnics.

La senyora alcaldessa respon: Yo solamente ampliar diciendo que no todos los municipios
tienen casal d’estiu municipal. Hi ha municipis que el que tenen és un programa de casals
d’estiu que fan les AMPAS, les escoles, les entitats esportives, vull dir que no és una realitat
Ajuntament de Badia del Vallès
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Aldeas Infantiles y ellos nos gestionan de lunes a viernes, no 40, si no 80 niños en el casal
dels infants, y por otro lado, nos asumen, no 40 plazas del casal de verano, si no 80. Lo
doblan. Y diréis, aún quedan 30 plazas que no están cubiertas de las 70. Ahora llego. Qué
pasa? Nosotros a través de Cruz Roja, tenemos un convenio con ellos, hemos mantenido
unas conversaciones y hemos llegado a un acuerdo, donde en el convenio que tenemos,
aumentando la colaboración que tenemos con ellos con 12.500 euros, nos darán la
oportunidad de poder cubrir esas 30 plazas de 0 a 3 años. Con 12.500 euros cubrir a 30
niños, con los recursos que tiene Cruz Roja, con los profesionales que tiene Cruz Roja,
dándoles el servicio de comedor, como ayuntamiento nos hubiese salido mucho más caro.
Por tanto, estamos llegando a los mismos niños y las mismas niñas que estábamos teniendo
desde el servicio externalizado, con un coste de 115.000 euros, por 31.000 más 12.000, por
43.000 euros. (…..) la opción de tener una oportunidad de precisamente internalizar en ese
aspecto el servicio de infancia, poder tener un referente de técnico o técnica que haga ese
acompañamiento a Aldeas Infantiles y a Cruz Roja, de manera directa, tanto en el casal de
verano como en el centre obert, y además que pueda llevar a cabo políticas para la infancia
para llegar también al otro 70% de la infancia en Badia que no está en riesgo de exclusión
social. Por tanto, lo que se busca es, no únicamente haber tenido un ahorro para las arcas
municipales y poder destinarla a otros servicios que necesitamos los vecinos y vecinas de
Badia, en este caso son, alrededor de unos 40.000 euros, si no buscar la mejora y la
utilización de esos recursos. Es cierto que habrán, si los datos siguen la evolución que tienen
ahora, entre 7, 8, 9 niños, y niñas o niñas, que sus padres querían apuntar al casal de
verano y este año, no podrán. Como alternativa tenemos una oferta de casales de verano, a
nivel deportivo, que algunos de ellos no solamente es deportivo, lo que trabajan también a
través del teatro, lo que haremos será asesorar a (……) de esas familias que quieran venir
para poder darle la oportunidad que puedan esos niños y niñas quedar cubiertos durante ese
mes de julio. También es cierto que esto, como ayuntamiento, como equipo de gobierno lo
impulsamos ahora, estamos también constantemente asesorados por el servicio técnico y
por la responsable de la oficina técnica en este caso, que es la que ha avalado que diéramos
este paso valiente y atrevido, porque es verdad que es valiente y atrevido, pero llega un
momento que también hay que apostar y hay que decidir, y la responsabilidad del gobierno
también es esa. Nos podemos equivocar, la suerte que tenemos es que si nos equivocamos,
podremos volver a reconducirlo. Si vemos realmente que, llegado este verano, hay un gran
número de niños y niñas que sus padres y sus madres consideran que ir a un casal a una
entidad del municipio, no es lo que (….), pues ya veremos qué hacemos, pero de momento,
durante este curso, esta es la apuesta del equipo de gobierno con la idea de poder llegar a
un mayor número de niños y niñas en infancia y poder llevar a cabo proyectos como pueden
ser de casal, (………..) infants, para poder conseguir, que esto es un objetivo que tenemos
como equipo de gobierno, el certificado de (…..) de infancia y para ello se requiere no
únicamente llegar al 70%, si no, a un porcentaje más elevado. Y viene por ahí. Yo lo expliqué
en la comisión informativa exactamente lo que he explicado ahora, y entiendo que es un
tema que a nivel político y a nivel ciudadano es interesante que se sepa, de hecho celebro
que (………) lo hayáis traído aquí, yo creo que las cosas hay que explicarlas y hay que dar la
información para que se sepa. En unos ciertos puntos es verdad que ese es el único punto
que veremos qué pasa en julio, cuando sean las inscripciones, si podemos o no solventar
esa situación de estas 7, 8, 9 familias, que tienen que decidir dónde llevar a sus hijos y a sus
hijas a los casales, pero de momento, el servicio aumenta en calidad de una manera brutal, y
por eso hemos tomado esa decisión. Sería todo por mi parte en la pregunta.

La senyora alcaldessa respon i diu: Si, de fet una de les coses que hem analitzat és que el
casal d’estiu de manera natural, ha anat perdent demanda, per això que la mirada inclusiva
ha de buscar eines que afavoreixin veritablement la inclusió, perquè a vegades tenim o
dedicar tots els esforços econòmics a un model que el que està fent és que la demanda any
rere any sigui cada cop menor perquè prefereixen, la ciutadania decideix, no podem obligar a
una família a inscriure’s a un determinat... tan debò, a nosaltres ens agradaria, era el model
que nosaltres vam transformar el centre obert en un casal d’estiu i vam transformar el centre
obert en el casal dels infants, que nosaltres ja teníem aquesta intencionalitat política d’anar
cap a un model d’inclusió, però les dades ens demostren que no ho estem fent bé, en el
sentit de que s’està perdent demanda d’una manera natural, pues anem a provar amb
aquesta fórmula a veure si d’aquesta manera aconseguim treballar d’una altra manera, i si
no, pues mira, tornarem a... si ens hem equivocat, pues ho reconeixerem i tornarem enrere.
El senyor Sanz respon: Sí, de hecho por eso con ese referente técnico o técnica que
tenemos municipal, que sí que será quien hará el seguimiento de las intervenciones que se
hagan desde Aldeas y Cruz Roja, que no es que ahora no se estuviera haciendo, pero sí que
lo hará a nivel interno, precisamente lo que vamos a poder hacer es hacer proyectos donde
los niños que estén en el centre obert puedan participar también, y un ejemplo de ello es el
Consell dels infants. El Consell dels infants que es elegido a nivel aleatorio por los centros de
4º y 5º y 6º de primaria, en ese aspecto ya estás trabajando en la inclusión, estás haciendo
que hayan niños que por su situación socioeconómica, familiar, en este caso, estén en un
perfil, estén relacionándose con otro tipo de perfil, pero igualmente yo también poner en valor
que ningún niño y ninguna niña, nadie lo ha dicho, no lo estoy diciendo, pero que todos
tienen que tener más oportunidades y no tenemos tampoco que pensar en ellos y
estigmatizarlos desde ya a la hora de hacer la política, porque si no, lo estamos ya
condenando a que el proyecto (……) hacer, fracase en ese aspecto, a nivel inclusivo. Y creo
que también una herramienta fundamental, que se pone encima de la mesa ahora donde se
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ACTA DEL PLE

La senyora Ana Luque diu: Només una cosa. Tots sabem que la societat cada vegada és
més inclusiva i és això el que a vegades fa por, és a dir, bueno, son nens derivats de Serveis
Socials i hem d’intentar que es normalitzi el màxim possible. Si els tècnics van per aquí, bé,
però fen seguiment, si us plau, perquè no és cap tonteria que podem crear doncs un grup de
nens, bueno, el que he dit, guetos no és la paraula més bonica, però m’heu entès.
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diferent a la que pot haver-hi a d’altres municipis. I dir també, com evitem l’exclusió i els
guetos? Primer, tenim un programa d’ajudes perquè les persones o els infants escollin quina
activitat és la que volen fer, no només els redirigim a una única activitat, perquè tenim el
programa de beques de les entitats esportives que és un exemple, de dir, si un nano, el que
vol fer és natació i no vol anar al casal d’estiu, pues que pugui fer natació, des d’una
perspectiva de llibertat d’elecció, i no només tenim un únic recurs per aquesta tipologia
d’infants. I el que es recomana des de la perspectiva tècnica és més l’acompanyament al
llarg de tot l’any, que la feina que es pot fer des d’una perspectiva d’intervenció d’infància en
risc és molt complexe només en 5 setmanes a l’estiu, perquè després durant l’any, aquest
nen o nena, ja no es fa seguiment, més enllà del que es pugui fer per les educadores que
tenen relació amb les escoles. I pensem que anem a aprofitar aquesta oportunitat que se’ns
dóna i sobretot perquè ara mateix els recursos que ens donen per contracte programa és per
centres oberts, no se’ns donen per casal d’estiu, només es dóna pel projecte centre obert,
bueno, ja ho valorarem, mirarem a veure quin resultat és el que té i si ens hem equivocat, de
fet a l’ordenança fiscal no hem tret la taxa de casal d’estiu, aquesta era una reflexió que
també havíem posat sobre la taula, no ho traiem perquè si no funciona i hem de retrotreure la
decisió, que tinguem un marge per poder-ho fer.

puede trabajar más allá de la taula local d’infància i adoslescència, que ahí se trabaja con los
casos, con los niños y las niñas que están en infancia en riesgo de una manera transversal
con todos los agentes que participan en el municipio, es a través de incluir en ese plan local
de acción comunitaria inclusiva que se va a hacer desde el área de Drets i Ciutadania,
también la visión de una técnica que más allá de dedicarse a un 30% de los niños, se pueda
dedicar al 100% de los niños y las niñas. Yo me lo creo firmemente que el modelo puede
funcionar. También es cierto que hay que tomar decisiones, porque para eso estamos aquí.

La senyora alcaldessa diu: Agafem el prec de les papereres.

ACTA DEL PLE

La senyora Encarna Rodrigo respon: Totalmente de acuerdo en que es una obra bonita y
casi no se le puede encontrar ningún pero. Comentarte que no solo hemos visto que de las
100 plazas solo hay 10 afectadas, si no que contábamos con ello. Debido al tipo de obra que
es, está hecho con tierra y hierba, por el tema de lluvia y dependiendo la época en que se
realice la obra, ya cuentan que se puede mover alguna plaza o algún tocho de lo que han
puesto. Entonces, estaba previsto para este próximo lunes hacer la plantación, la resiembra,
por parte de la empresa. Y decirte que de momento pues ni hemos pagado ni nada, que no
se ha terminado la obra.
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El senyor Martínez respon i diu: Referente al tema del aquagym, somos conocedores desde
el primer día, incluso hay concejales que lo vivimos en casa, porque algún familiar nuestro
practica ese deporte. El concejal, desde el primer día tiene conocimiento, porque está allí de
forma permanente, y por ello, desde que tuvimos información, ofrecimos la posibilidad de
una nueva línea para poder hacer esta actividad dentro del bono de actividades dirigidas.
Estamos estudiando también de cara al próximo año que esa actividad sea cerrada y sobre
aquellas personas, que era lo que usted comentaba, que han tenido problemas en cuanto a
la gestión, ya han iniciado la instancia y desde el punto de vista técnico se le va a intentar
solventar el problema de la mejor forma posible.
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