Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/16

El ple

Ordinària

Data

27 / de novembre / 2019

Durada

Des de les 18:00 fins a les 18:57 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: 2019-0015 Data: 30/01/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 31/01/2020
HASH: f56afc5c4250f236a0413a7bf7a5b817

Montserrat Serrano Oñate (1 de 2)
Secretària accidental
Data Signatura: 30/01/2020
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
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Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

D'uns anys ençà, les violències masclistes, i especialment les violències sexuals,
s'han situat al centre de les notícies, les xarxes socials i, fins i tot, de les festes majors
dels nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones, tradicionalment
invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les seves supervivents per
denunciar un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat
en evidència que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes
populars, perquè aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de
feina i a casa. Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en una
societat patriarcal que es resisteix a perdre un statu quo que situa les dones en una
posició de desigualtat. Tot i això, les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas
enrere. Diuen que una societat té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres
hem dit prou. Ens hem alçat amb el crit de sororitat "jo sí que et crec, germana"
perquè no hi ha cap altra resposta possible front aquest greu atac contra els Drets
Humans. Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió
més de l'estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les
dones. Aquesta violència funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens
llença un missatge ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves: volen controlar i
sotmetre la vida de les dones. Les dones hem posat nom a unes violències sexuals
fins ara naturalitzades i minimitzades, hem perdut la por a assenyalar i denunciar els
agressors i volem situar al seu lloc la vergonya que suposa patir una agressió sexual,
perquè ja no ens volem culpabilitzar més. Per això, hem treballat des de molts espais
diferents: des dels moviments feministes, les associacions, les comissions de festes
dels barris, les administracions públiques, i això també s'ha traslladat als carrers. Hem
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Abans de començar la sessió, la senyora alcaldessa diu: «Bona tarda a tots i a totes.
Abans de començar amb l’ordre del dia del ple i en nom de les meves companyes
regidores del Consistori i dels companys també feministes que em consta que hi han
molts també, passaré a fer lectura.... però vull dir en nom d’elles perquè va ser una
petició expressa que em van fer arribar, també una mica per visibilitzar el paper de les
dones que tenim actualment en la societat i que fan necessari, encara avui dia,
celebrar un dia com el dia 25 de novembre que es el Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones. I en nom de l’ajuntament, convertirem el
manifest, consensuat per totes les Diputacions i per les entitats municipalistes i la
Generalitat de Catalunya, en una declaració institucional de l’Ajuntament de Badia del
Vallès».

ACTA DEL PLE

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

La senyora alcaldessa diu: «Abans de començar també, hem d’incorporar o proposem
incorporar un assumpte d’urgència que és una modificació de crèdit amb el número
d’expedient 44/2019, i per incorporar-lo a l’ordre del dia hem de votar la urgència».
Té lloc la votació per incorporar la urgència a l’ordre del dia. S’aprova per unanimitat la
incorporació dels següent tema: “Modificació pressupostària 44/2019».
A) PART RESOLUTIVA

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

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

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Nerea García, qui diu: «Gràcies
senyora alcaldessa. Des de TFB volem donar les gràcies per haver llegit aquest
manifest institucional. Nosaltres vam proposar que aquest manifest, bueno, el llegissin
totes les regidores d’aquest ajuntament, ja que ens semblava que era una bona
manera de construir i demostrar que l’Ajuntament de Badia del Vallès està realment
compromès en eliminar tota forma de discriminació vers les dones i la violència
masclista i lamentem molt que aquest consens no s’ha donat per la posició de C’s
Badia, ja que, bueno, nosaltres creiem que si estem a favor de la igualtat, hem de
donar més veu a les dones que son les que pateixen aquestes violències. Moltes
gràcies».
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La senyora alcaldessa diu: «Celebro que aquest ajuntament si hagi pogut fer una
declaració institucional, no com a altres ajuntaments, que és una vergonya que hi
hagin persones que encara estiguin discutint l’existència de la violència masclista».

ACTA DEL PLE

fet palès que una societat on les dones són agredides sexualment no garanteix els
seus drets de ciutadania. Encara avui es fa imprescindible seguir treballant
conjuntament i coordinadament amb la implicació de totes les administracions i agents
socials per l'erradicació de totes les violències masclistes i la reparació de totes les
supervivents. També cal reconèixer la lluita constant i incansable dels moviments
feministes, que no han deixat de crear les contranarratives sobre la violència sexual
que ens han permès posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens
volen infondre la por. Aquí, les dones joves han estat la punta de llança d’aquesta
transformació. Elles són les protagonistes d’aquest punt d’inflexió, esdevenint la
generació d’un canvi tan urgent com imprescindible. Els moviments feministes han
sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les supervivents. Han fet saber que
el consentiment és un element central a l'hora d'entendre la sexualitat, que el
consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que només un sí és sí i que tot això és
innegociable. També han denunciat una justícia patriarcal que reprodueix el sexisme
en les seves sentències i deixa impunes als agressors. Per últim, no volem acabar
aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la valentia de les dones, de les
supervivents i de les que han estat assassinades, de les que han trencat el silenci i de
les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no esteu soles! El moviment feminista
és imparable i la nostra sororitat és la nostra força. Cridem juntes: si en toquen a una,
ens toquen a totes!

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. Solamente comentar que en la página 61, en la intervención sobre el
reconocimiento de les dones de los campos de exterminio, la palabra exacta no es Parets, si
no París. Se hacía referencia al nombre de una calle. Gracias”.
La Corporació aprova sense necessitat de lectura, atès que tots els membres del consistori
disposaven del text, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

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

La Secretària llegeix l’acord.

ACTA DEL PLE

Seguidament la senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Rafa Moya, qui diu: “Gracias
alcaldesa. Hoy traemos a aprobación las cartas de servicios del Complex Esportiu i de
Benestar Social. Las cartas de los servicios son aquellos documentos a través de los cuales
las administraciones comunican a la ciudadanía los servicios públicos que ofrecen y los
compromisos de calidad que asumen en su prestación, así como las diferentes formas de
participación en la mejora del servicio. Son, por tanto, una herramienta con una triple
función. Primero, de gestión para mejorar la prestación de los servicios y las relaciones con
la ciudadanía. Segundo, de mejora continua para definir estándares de servicio y establecer
objetivos que mejoren los criterios y los niveles de calidad que la administración se debe
exigir en la prestación de los servicios a la ciudadanía. Y tercero de rendición de cuentas
para comunicar lo que hacemos y como lo hacemos y establecer una diálogo con la
ciudadanía. Las cartas de servicios están reguladas por la Ley 19/2014, de 29 de diciembre,
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y son definidas como un
instrumento esencial para mejorar las condiciones de la actividad pública y garantizar unos
servicios públicos de calidad, motivo por el cual son configuradas con valor reglamentario.
Este ayuntamiento, en el proceso general de transformación y modernización en el que se
halla inmerso, dando continuidad al proyecto “Badia transparente” y con el compromiso de
mejorar los servicios y aumentar la transparencia en la acción municipal, ha elaborado las
cartas del Complex Esportiu y del servicio de Benestar Social que hoy traemos a
aprobación. La carta de servicio del Complex Esportiu se ha realizado a través de la
subvención concedida por la Diputación de Barcelona, dentro del catálogo de la Xarxa de
Governs Locals 2019 y consistente en un recurso técnico, mientras que la de Benestar
Social se ha elaborado en el marco de la subvención otorgada a este ayuntamiento por la
Agencia de Transparència del Área Metropolitana de Barcelona. Estas cartas que traemos a
aprobar hoy, se añaden a las cartas ya aprobadas del área de Territorio y OAC. Nuestra
intención es la de hacer las cartas de todos los servicios municipales que prestan servicio
directo a la ciudadanía. Y anunciamos que en breve empezaremos la elaboración de las
cartas de los servicios de Biblioteca, Cultura y Policía Local. Muchas gracias”.
La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Ana Luque, qui diu: “Moltes gràcies

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

Codi Validació: 9PEXET5C2JQTZ3SLZRA5R35CP | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 26

Favorable

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

Aprovació de la carta de serveis del Complex esportiu i la de Benestar social (exp.
3940/2019)

senyora alcaldessa. És important la tramitació d’aquestes cartes que ens donen aquesta
visió general de quin serà el servei que s’oferta i el seu seguiment tant en l’avaluació de
qualitat com el seguiment dels compromisos. Esperem que aquest seguiment sigui
exhaustiu i la qualitat estigui en els valors que es prioritzen. Per un altra banda sentim no
trobar cap esmena al Poliesportiu vell. Les instal·lacions estan francament en estat
deplorable i fora bo rehabilitar aquest espai el més aviat possible. Gràcies».
La senyora alcaldessa diu: «Bueno, ja saben que hi ha un projecte de rehabilitació de les
instal·lacions esportives que esperem que en breu puguem veure la llum, de fet està
planificat per començar després de la temporada d’estiu de l’any que ve. I ampliarem la
carta de serveis quan estigui, em puntualitza el regidor».

ACTA DEL PLE

II. Relació de Fets
1. L’Ajuntament de Badia del Vallès amb l’objectiu de continuar reforçant tant la qualitat dels
serveis prestats a la ciutadania com la informació pública, ha elaborat un conjunt de cartes
de serveis.
2. Les cartes de serveis son documents mitjançant els quals l'ajuntament informa a la
ciutadania dels serveis públics que ofereix, així com de les condicions d'accés, els
compromisos de qualitat adquirits i els drets i deures que té la ciutadania en qualitat de
persones usuàries de les prestacions municipals.
3. Atès que s’ha realitzat la consulta prèvia mitjançant el web municipal pel període comprès
entre el 29 d’octubre de 2019 i el 12 de novembre de 2019, sense que s’hagin presentat
suggeriments, consultes o aportacions.
4. Vist l'Informe de Secretaria.

III. Fonaments de dret
1.- D’acord amb el que estableixen els articles 9 i 59 la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i l’article 7c) de la Llei 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
2.- En atenció al que disposen els articles 128 al 131 i 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3.- En consideració amb el que es disposa en els articles 4, 22.2d), 49 i 70 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril i 58 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, el Ple, a proposta de la Comissió informativa de
Presidència de data 18 de novembre, adopta el següent,
S'Acorda:
Primer. Aprovar inicialment les cartes de serveis del Complex esportiu i de Benestar social
de l’Ajuntament de Badia del Vallès, d’acord amb l’annex que s’adjunta a la present proposta
per tal de donar compliment a la normativa vigent en matèria de transparència i bon govern.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 3940/2019, relatiu a l’aprovació de la carta de serveis del Complex
esportiu i la de Benestar social.

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

S’aprova amb 13 vots a favor (10 PSC, 2 C’s i 1 ERC) i 4 abstencions (TFB), el següent
acord:

Segon. Sotmetre a informació pública per un termini mínim de 30 dies, mitjançant anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i els
suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en
l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés
pel Ple.
Així mateix estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament
(badiadelvalles.sedelectronica.es) i al portal de transparència.
Tercer. Facultar a l’Alcaldessa per subscriure i signar tota classe de documents relacionats
amb aquest assumpte.

La Secretària llegeix l’acord.

A continuació la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu:
“Gràcies senyora alcaldessa. Proposem per a la seva aprovació la transferència de crèdit per
import de 10.000 euros, de Capítol 2 a Capítol 4, una nova partida creada per continuar amb
el projecte de Aldees Infantils. Val a dir que aquesta transferència, no incrementa l’import
total del pressupost. Gràcies”.
La senyora alcaldessa diu: “Si, jo només ampliar pel públic, perquè l’altre dia em van fer el
prec unes persones que estaven en el públic, que a vegades no entenien ben bé el que
estàvem aprovant, explicar que el Capítol 2 del pressupost son les despeses corrents i per
fer aquesta activitat, com que era un conveni, havia d’estar en un altre capítol del pressupost
que és el Capítol 4, el que s’ha passat els diners d’una partida a una altra perquè es pugui
fer per la modalitat de conveni, que havia d’estar en aquesta tipologia de capítols.
S’aprova amb 11 vots a favor (10 PSC i 1 ERC) i 6 abstencions (4 TFB i 2 C’s), el següent
acord:
I. Identificació de l’expedient
Expedient núm. 4235/2019, relatiu a la transferència de crèdit núm. 39/2019.
II. Relació de fets i fonaments de dret
Vist l’informe de la Responsable de l’Oficina Tècnica de l’Àrea de Promoció Social i
Acompanyament Educatiu de data 12 de novembre de 2019, en el que ens demana fer una
transferència de crèdits entre partides del capítol II al capítol IV perquè Aldees Infantils SOS
Catalunya puguin gestionar ells el SIS-Centre Obert de Badia del Vallès , atès que aquesta
fundació és la infància en risc.
Vist l`informe d’Intervenció.
Ajuntament de Badia del Vallès
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Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0,
Abstencions: 6, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

Aprovació transferència de crèdit de Capítol II a Capítol IV (exp. 4235/2019)

III. Fonaments de dret
1. Article 181 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març,
2. Articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol
primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos.
3. Base 14a de les Bases d’execució del pressupost per al 2019
4. Article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Per tot això,

AltesTransferències positives

BaixesTransferències
negatives

ACTA DEL PLE

ESTAT DE DESPESES

1003 2320 48000

10.000,00 €

1003 2320 22799

10.000,00 €

Total altes

10.000,00 €

Total baixes

10.000,00 €

TOTAL VARIACIONS

Tercer. 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 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».

Aprovació transferència de crèdit de Capítol V i II a Capítol I (exp. 4490/2019)
Favorable

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

La Secretària llegeix l’acord.
La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: “Gracias
señora alcaldesa. En este caso transferim 73.500,00 euros de Capítol V que és el Fondo de
contingencias, es el Capítulo donde podemos destinar en el presupuesto de gastos unas
bolsas de dinero para un gasto determinado y que no podrá ser utilizado para otros gastos y
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Segon. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 39/2019, amb la modalitat de
transferència de crèdits, d'acord amb les següents taules:

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

S’ACORDA
Primer. Aprovar la creació de l’aplicació pressupostària del capítol IV següent:
1003 2320 48000 – Conveni Aldees Infantils SOS Catalunya

de 10.000 euros de Capítulo II, que como decía anteriormente la señora alcaldesa, es para
Despeses corrents. Todo esto va a Capítulo I, que es el capítulo que se encarga de los
gastos de personal, per a fer front a l’augment retributiu dels empleats públics de l’any 2019.
Aclarir que aquesta modificació de crèdit no altera la quantia total del pressupost, ja que
s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a una altra àrea de despesa, en aquest cas.
L’import d’aquesta modificació… no, perdó, ja està. Ésta es de la siguiente. Gracias”.
S’aprova amb 10 vots a favor (PSC) i 7 abstencions (4 TFB, 2 C’s i 1 ERC), el següent
acord:

2. Amb data 13 de novembre 2019, es va remetre Memòria d'Alcaldia en la qual
s'especificava la modalitat de modificació a utilitzar.
3. Amb data 13 de novembre 2019, es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir en relació amb aquest assumpte.
4. Amb data 13 de novembre 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.
II. Legislació aplicable
— Els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

— L'article 16 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals aprovat pel Reial
decret 1463/2007, de 2 de novembre.
— 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.
— Els articles 42, 173 i 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i règim jurídic de
les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
— Els articles 21.1.f) i 22.2.a), e) i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
— Els articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI 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. Antecedents de fet
1. Mitjançant Provisió d'Alcaldia de data 13 de novembre 2019 es va incoar expedient per a
la modificació de despeses del Pressupost en vigor, mitjançant la modalitat de transferències
de crèdit.

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

I. Identificació de l'expedient
En relació amb l'expedient relatiu a la Modificació de crèdits 38/2019 mitjançant dues
transferències de crèdits del Capítol V i Capítol II a Capítol I i en compliment de la Provisió
d'Alcaldia, emeto el següent proposta de resolució, de conformitat amb l’establert en l'article
175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents,

— 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'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.

ACTA DEL PLE

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació per Alcaldessa, de conformitat amb el que
es disposa a les bases d'execució del Pressupost.
Vist l'informe d'Intervenció.

Per això, de conformitat amb l’establert en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre,
S'acorda;

PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 38/2019, amb la modalitat de
dues transferències de crèdit d'acord al següent detall:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació
Progr.
Econòmica
2002 9204
15100

Descripció

Crèdits
inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits finals

Gratificacions
TOTAL

6.000,00
6.000,00

83.500,00€
83.500,00€

89.500,00€
89.500,00€

Baixes o Anul·lacions
Aplicació
Progr.
Econòmica
2002 9204
50000

Descripció

Crèdits inicials

Baixes

Crèdits
finals

FONS DE

73.500,00€

73.500,00€

0
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— Base 14 de les Bases d’execució del pressupost 2019

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

— L'article 4.1.b).2n del Reial decret Legislatiu 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula
el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

1902 9202

22799

CONTINGÈNCIES
TREBALLS ALTRES
EMPRESES
TOTAL

10.000,00€

10.000,00€

0

83.500,00€

83.500,00€

0

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.

ACTA DEL PLE

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.

Modificació de crèdit 42/2019 generació de crèdits Creu Roja joguines solidàries
"Fundació La Caixa" (exp. 4695/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

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.

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: “Gracias
señora alcaldesa. En aquest cas rebem un crèdit extraordinari per majors ingressos
provinents de la Fundació La Caixa, per import de 6.500 euros per a les joguines solidàries
com bé mencionaba la senyora alcaldessa abans, que atorgarem mitjançant una addenda al
conveni amb la Creu Roja, que explicarà la meva companya Mª José Granados en el punt
setè d’aquest ple. Gràcies».
S’aprova per unanimitat el següent acord:
I. Identificació de l'expedient
Expedient de modificació de crèdits núm. 42/2019 del Pressupost en vigor, en la modalitat
de crèdit extraordinari en compliment de la Provisió d'Alcaldia de data 18 de novembre de
2019, emeto la següent proposta de resolució, de conformitat amb allò que s'ha fixat en
l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als següents,
II. Antecedents de fet
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La Secretària llegeix l’acord.

PRIMER. Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent, pels quals no existeix crèdit, i atès que es disposa de majors ingressos, per
Provisió d'Alcaldia, es va incoar expedient per a la concessió de crèdit extraordinari finançat
amb càrrec al donatiu de la Fundació La Caixa per import de 6.500,00€.
SEGON. Amb data 18 de novembre 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 18 de novembre de 2019, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir.
QUART. Amb data 18 de novembre de 2019, es va emetre informe d'Intervenció pel qual es
va informar favorablement la proposta.

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.
— La Base 11 de les Bases d'execució del Pressupost.

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

Codi Validació: 9PEXET5C2JQTZ3SLZRA5R35CP | Verificació: https://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 11 de 26

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

II. Legislació aplicable

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.
Vist l'informe d'intervenció.
Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals.
S'acorda:

Progr.

Econòmica

0803 2311

48006

CONVENI CREU ROJA
JOGUINES SOLIDÀRIES
TOTAL

Crèdits
inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

0

6.500,00€

6.500,00€

0

6.500,00€

6.500,00€

2. º FINANÇAMENT

Aquesta modificació es finança amb càrrec a majors ingressos resultant de l’aportació de la
Fundació La Caixa, en els següents termes:
Aplicació: econòmica
Cap.
4

Art.
8

Conc.
000

Descripció

Pressupostat

FUNDACIÓ LA CAIXA JOGUINES
SOLIDÀRIES
0
TOTAL INGRESSOS

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

Descripció

Recaptat
6.500,00€

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
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Aplicació

ACTA DEL PLE

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 42/2019 del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a nous i
majors ingressos, com segueix a continuació:
Altes en Aplicacions de Despeses

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.

Reglament de prestacions socials de caràcter econòmic (exp. 427/2019)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0,
Abstencions: 6, Absents: 0
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ACTA DEL PLE

Seguidament, la senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: «Gracias
alcaldesa. Hoy traemos al pleno una propuesta de la que queremos que sea el nuevo
Reglamento de prestaciones sociales de carácter económico del Ayuntamiento de Badia del
Vallés. En primer lugar queríamos agradecer las cuestiones que desde el grupo TFB nos
han hecho llegar y que una vez valoradas con el servicio técnico, han sido respondidas con
el mayor detalle posible que hemos podido. El ayuntamiento cuenta con un conjunto de
ayudas destinadas a paliar las necesidades sociales y económicas de las familias en
situación de riesgo o de exclusión social. Estas prestaciones también tienen como objetivo
promover la autonomía personal y la inclusión social de las personas, más allá de dar una
ayuda en un momento determinado. El Reglamento de prestaciones sociales de carácter
económico es un instrumento que nos permite regular precisamente esto, las prestaciones,
dando cumplimiento a los principios que tienen que imperar en la relación entre la
administración y la ciudadanía en materia de objetividad, transparencia, proporcionalidad,
confianza legítima, buena fe y eficacia y eficiencia de los servicios públicos. La regulación de
estas prestaciones combina, por un lado, la situación económica de la persona o del núcleo
familiar, y por otro lado, los criterios, los indicadores de la circunstancia social en concreto
en la que se halla dicha persona o dicha familia. Este instrumento recoge la importancia de
no desvincular las prestaciones sociales del plan individual y familiar de la persona
receptora, con el objetivo de llevar a cabo políticas sociales inclusivas que vayan más allá
de las ayudas reactivas como ya decía. Para elaborar el reglamento hemos contado con el
apoyo técnico de la Diputación de Barcelona en el marco del protocolo general del Pla de
xarxa dels governs locals de 2016-2019, por lo que quiere decir que este modelo se ha
reproducido en otros municipios, eso sí, siempre adaptándolo a la realidad de cada uno de
ellos como hemos hecho nosotros en el caso de Badia. Hay que tener en cuenta que el
reglamento establece la tipología de prestaciones, los criterios y los baremos generales,
pero que además, al inicio de cada ejercicio se aprueban las convocatorias para que cada
una de las modalidades de las prestaciones, con unas bases específicas, irán variando en
función de cada año de la dotación presupuestaria anual, del dinero que tengamos, y
también de la necesidad que tengamos en ese ejercicio. Es decir, es como el (……) marco
este reglamento y luego cada prestación que se da está regularizada, tener unas bases que
marcan hasta qué punto una persona, una familia, puede obtener o no una ayuda y hasta
dónde, en este caso. La idea del servicio es que queremos empezar el año pudiendo aplicar
este reglamento y por eso lo traemos hoy al pleno de noviembre con la intención de pedir el
voto a favor de los demás grupos políticos del consistorio y de esa manera poder llevarlo a
cabo. Gracias”.

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

La Secretària llegeix l’acord.

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Ana Luque, qui diu: “Gràcies senyora
alcaldessa. TFB no està en desacord amb aquest document que vol ordenar tot el treball de
Serveis Socials, creiem que és necessari, malgrat no s’han volgut recollir les nostres
aportacions que anaven dirigides a fer més comprensibles alguns aspectes, ja sé que se’ns
ha respost.... El que si que demanaríem ara és que es faci pedagogia amb aquest
document, perquè és una mica feixuc, que es pugui adreçar als usuaris de Serveis Socials,
per tal que l’entenguin bé, que puguin saber de manera clara quin son els seus drets o
possibilitats davant de les seves necessitats i que es pugui adreçar a tothom i que sigui fàcil
de lectura. Moltes gràcies».
S’aprova amb 11 vots a favor (10 PSC i 1 ERC) i 6 abstencions (4 TFB i 2 C’s), el següent
acord:

Per aquest motiu l’ajuntament disposa d’un conjunt d’ajuts destinats a pal·liar les necessitats
socials i econòmiques de les famílies en situació o risc d’exclusió social, que també
contemplen com a segon objectiu, a mig i llarg termini, incidir en la consecució de
l’autonomia personal de les mateixes i garantir la seva inclusió social.
Atesos els principis que han d’imperar en la relació entre l’administració i la ciutadania en
matèria d’objectivitat, transparència, proporcionalitat, confiança legítima, bona fe, eficàcia i
eficiència dels serveis públics; particularment en un àmbit tan sensible com és el de l’atenció
a les persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social.
Tenint en compte la importància de garantir la suficiència en matèria de recursos i igualtat
d’oportunitats, la qual cosa motiva que les prestacions socials de caràcter econòmic no es
desvinculin del projecte o pla de treball individual i familiar de la persona perceptora, amb
l’objectiu d’assolir una política social inclusiva que vagi més enllà dels ajuts reactius i
inclogui la necessària articulació de recursos en funció de les necessitats de les famílies.
Sense perjudici del benestar individual i familiar, la consecució d’índexs de cohesió social
esdevé una condició per al creixement econòmic i social del municipi. En aquest sentit,
s’evidencia la necessitat d’un reglament que s’inscrigui com a regulació jurídica municipal de
la despesa amb objectiu assistencial, i constitueixi, per tant, un instrument de primer ordre
per a les polítiques públiques locals.
Atès l’informe tècnic emès per la Responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis Socials, Gent
Gran i Feminisme.
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ACTA DEL PLE

II. Relació de Fets
La lluita decidida contra l’exclusió social i la pobresa ha estat i és una de les línies
estratègiques d’actuació prioritàries de l’Ajuntament de Badia del Vallès per aconseguir que
cap veí o veïna del nostre municipi, que tingui uns ingressos o recursos personals, socials
familiars i/o culturals inadequats, es quedi sense participar o gaudir plenament de la seva
condició de ciutadà o ciutadana i pugui gaudir d’un nivell de vida i una qualitat de vida
acceptable per la resta de la comunitat.

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 427/2019, relatiu al Reglament Municipal de Prestacions Socials de
Caràcter Econòmic de l’ Ajuntament de Badia del Vallès.

Primer.- Aprovar el reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic de
Badia del Vallès.

Segon.- Aprovar el model de sol.licitud de prestació social de caràcter econòmic de Badia
del Vallès.
Tercer.- Publicar el reglament municipal de prestacions socials de caràcter econòmic en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .
Badia del Vallès, document signat electrònicament:
Montserrat Serrano Oñate (Secretària accidental)

Aprovació addenda conveni Creu Roja (exp. 4693/2019)
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

La Secretària llegeix l’acord.
A continuació la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora M.ª José Granados, qui
diu: “Gracias alcaldesa. Buenas tardes. La Fundación La Caixa y el ayuntamiento, colaboran
desde hace 19 años en la campaña de joguines solidàries. Esta campaña, tiene como
Ajuntament de Badia del Vallès
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Per tot això, s'acorda:
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ACTA DEL PLE

III. Fonaments de dret
L’Ajuntament de Badia del Vallès regula, en compliment de la Constitució Espanyola—
articles 39 i següents—, de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials (en endavant
LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic,
l’atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc d’exclusió social.
Dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL), modificada per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (en
endavant LRSAL), es contempla, en l’article 25.2.e) l’avaluació i informació de situacions de
necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
El present reglament deriva de la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de
prestacions econòmiques, i de forma particular de la LSS.
En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar l’actuació de
l’administració territorial bàsica, el present reglament és subsidiari de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) i Ia Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), en matèria de relació
amb entitats no lucratives quan les mateixes són prestadores de serveis d’ajuda a la
ciutadania.
Així com de tota la normativa específica vigent en aquests moments que sigui d’aplicació,
entre la qual fem esment del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la cartera de
serveis socials 2010-2011, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de dret a l’habitatge,
modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica; i el
Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària
suportada pels contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres
mesures de caràcter econòmic.

II. Relació de Fets
La Fundació La Caixa i l’ Ajuntament de Badia del Vallès col.laboren, des de fa 19 anys, per
tal de dur a terme la campanya de Joguines Solidàries amb la finalitat de facilitar joguines a
aquelles famílies més desfavorides del municipi.
Per la campanya de Reis d’enguany, la Fundació La Caixa atorga a l’Ajuntament de Badia
del Vallès una subvenció per import de 6.500 euros (sis mil cinc cents euros) per tal que
puguem adquirir i distribuir joguines entre els menors de famílies que es troben en situació
de precarietat econòmica.
En els darrers anys, els Serveis Socials municipals han gestionat aquest donatiu, amb la
col.laboració de l’Associació de Voluntaris i Voluntàries Socials de Badia del Vallès, els quals
efectuaven la preparació i entrega dels lots de joguines a les famílies beneficiàries.
Tanmateix, l’increment progressiu de beneficiaris d’aquest projecte i les limitacions de
l’Associació de Voluntaris i Voluntàries Socials associades a la manca de relleu
generacional, fan plantejar la necessitat d’incorporar en aquest projecte a la Creu Roja,
entitat arrelada al municipi i amb àmplia experiència en la gestió de campanyes de joguines
en municipis veïns.
A partir de la signatura d’una addenda al conveni marc signat per enguany entre
l’ajuntament i la Creu Roja, l’entitat podrà dur a terme l’adquisició i classificació de les
joguines, el transport, la preparació dels lots i la distribució a les famílies derivades pels
Serveis Socials Bàsics, comptant amb la participació voluntària i en la mesura de les seves
possibilitats de l’Associació de voluntariat del municipi.
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I. Identificació de l’expedient
Expedient número: 4693/2019, relatiu l’ampliació del Conveni Marc signat entre l’ajuntament
de Badia del Vallès i la Creu Roja per dur a terme la Campanya de Joguines Solidàries
2020.
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S’aprova per unanimitat, el següent acord:

ACTA DEL PLE

objetivo entregar juguetes a aquellas familias más desfavorecidas de Badia, para que
ningún niño y niña, en la mañana de Reyes se quede sin abrir un regalo. Este año La Caixa
nos ha concedido una subvención de 6.500 euros. Con ellos, podremos adquirir y distribuir
juguetes entre los menores de las familias que se encuentran en situaciones de precariedad
económica. Hasta ahora, la campaña se había gestionado entre Servicios Sociales y la
colaboración de la Asociación de voluntarios y voluntarias de Badia. Dado el incremento
progresivo de los beneficiarios de este proyecto, ahora ya llegamos a 500 niños y niñas, y
dadas las limitaciones de la Asociación de voluntarios y voluntarias por falta de relevo
generacional, porque es muchísimo trabajo, proponemos la ampliación de este convenio
para incorporar a Cruz Roja en la gestión de la campaña, entidad muy arraigada en el
municipio, que cuenta con una amplia experiencia en la gestión de campaña de juguetes, la
cual pondrá a disposición su equipo técnico y más de 15 voluntarios/as. El ayuntamiento
pondrá el espacio de almacenamiento para hacer posible la logística del proyecto de Cruz
Roja, llevará a cabo la adquisición y la clasificación de los juguetes, el transporte, la
preparación de los lotes y la distribución de los mismos entre las familias, contando con la
participación voluntaria, como cada año, hasta donde puedan, como siempre, debido al
esfuerzo físico que se necesita en esta campaña, de la Asociación de voluntarios y
voluntarias de Badia. El ayuntamiento tiene un convenio marco con Cruz Roja, de 35.000
euros. Lo que se propone ahora es ampliarlo a 4.500. Para poder realizar dicha ampliación
se tiene que aprobar por pleno y para poder desarrollarla durante el mes de diciembre se
requiere que esto sea así. Por este motivo pedimos el voto a favor de los demás partidos
políticos del consistorio. Gracias”.

Tenint en compte l’informe tècnic emès per la Responsable de l’Oficina Tècnica de Serveis
Socials, Gent Gran i Feminismes.
III. Fonaments de dret

Primer.- Aprovar l’ampliació del conveni marc signat amb la Creu Roja per l’exercici 2019,
amb un increment de 6.500 € (sis mil cinc cents euros) corresponent a l’Addenda III de
col.laboració per la realització de la Campanya de Joguines Solidàries 2020.
Segon.- Notificar l’acord als interessats.

Moció C's: Para la defensa de la igualdad de trato entre las parejas de hecho y los
matrimonios, en el acceso a la pensión de viudedad (exp. 4826/2019)
Favorable

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

La Secretària llegeix l’acord.
La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Amalia Frutos, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. Actualmente se da en España una situación de grave desequilibrio entre
ciudadanos que deciden contraer matrimonio y aquellos otros que optan por registrarse
oficialmente como pareja de hecho. Esta situación es generada por las deficiencias que la
actual legislación en materia de parejas de hecho lleva aparejada en cuanto a los requisitos
de acceso a la pensión de viudedad. La decisión de constituirse como pareja de hecho,
todavía acarrea importantes diferencias en coberturas y protecciones. El Real Decreto
Legislativo 8/15, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad
Social, que regula el derecho de las parejas de hecho a tener acceso a la mencionada
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Per tot això, s'acorda:
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- Llei 14/2010, de 27 de maig, dels dret i les oportunitats de lai infància i l’adolescència.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el RD 887/2006, de 21 de
juliol, que aprova el Reglament de la llei general de subvencions, entre d’altra legislació
d’aplicació.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant LRBRL),
modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local (en endavant LRSAL), en l’article 25.2.e) l’avaluació i informació de
situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió
social.

ACTA DEL PLE

- Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic, que estableixen l’atenció a persones i nuclis
familiars en situació o risc d’exclusió social.

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Antonio García, qui diu: “Gracias señora
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Nerea García, qui diu: “Gràcies. Bueno,
TFB no podemos estar en contra de una moción como ésta, que pretende igualar derechos
y libertades para todas las personas. Aún así, no votaremos a favor de esta moción, si no
que nos abstendremos, para que si el resto de grupos la aprueban, pueda salir adelante.
Esta moción de C’s que se ha presentado de manera general en muchos ayuntamientos,
cosa que entendemos porque no es algo fuera de lo habitual en política y en partidos
políticos que esto suceda, pero queríamos recordar al grupo municipal de C’s de nuestro
ayuntamiento, que en el pleno de septiembre, se comprometieron a abstenerse en todas las
mociones que no fuera específicamente sobre Badia y mostraron su disconformidad al resto
de grupos municipales por presentar mociones sobre temas más generales que tenían igual
importancia. Queremos incidir en que aún no hemos visto ninguna moción de C’s Badia que
vaya sobre algún servicio o alguna cuestión específica de Badia del Vallés y queríamos
animarlos a que la hagan. Nosotras creemos que esta moción no es más que otro intento de
demostrar que a C’s le preocupan temas sociales. Si leen su programa para las últimas
elecciones generales, incluso puede que se sorprendan, ya que dicen defender la igualdad y
proponen varias medidas para ello, y nosotras tenemos varias preguntas en relación con
esto, porque si de verdad buscan acabar con la discriminación de las mujeres y del colectivo
LGTBI, cómo es que son capaces de pactar con aquellos que niegan la existencia de la
violencia de género y quieren volver a meter al colectivo LGTBI en el armario. También nos
preguntamos si se puede estar en contra de la discriminación y desigualdad de género, pero
defender la creación de una ley de gestación subrogada, alegando además, que de eso
depende que una pareja LGTBI pueda tener una familia. En TFB pensamos que no, y no
vemos que C’s tenga coherencia con este tipo de políticas que practican, de hecho, con los
que suelen pactar tampoco estarían muy de acuerdo con su moción. Y por todo lo explicado,
como ya hemos anunciado, nos abstendremos. Gracias”.
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pensión, en su artículo 221 incluye las condiciones que las parejas de hecho deben cumplir
para poder acceder a la pensión de viudedad. Entre los mismos se impone la necesidad de
que dichas parejas estén constituidas por un mínimo de cinco años. De igual modo se
establece que los ingresos económicos del miembro de la pareja de hecho superviviente no
alcanzara durante el año natural anterior al fallecimiento el 50% de la suma de los propios y
de los causantes en el mismo periodo, o el 25 en el caso de existencia de hijos. Al valorar
los ingresos, no tiene en cuenta si la situación del sobreviviente al momento de la muerte, es
permanente o de carácter meramente circunstancial, con lo que únicamente se tienen en
cuenta los ingresos del miembro que sobrevive en un periodo determinado, el año anterior a
la muerte, convirtiendo la situación en completamente injusta para quien optan por este tipo
de unión de parejas. En el caso concreto de que no se cumplan estos dos últimos requisitos,
solo se reconoce el derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente
resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Si bien esta
última clausula se establece en el intento de salvaguardar la pensión en los supuestos de
necesidad económica, la intencionalidad final de la norma no es tratar de garantizar un
mínimo vital, si no de evitar la desprotección de la familia, al producirse una reducción de
sus ingresos a causa del fallecimiento del cónyuge. Los requisitos señalados, suponen una
clara vulneración del artículo 14 de la Constitución, por medio del cual se proclama el
principio de igualdad. La pensión de viudedad tiene una naturaleza contributiva, de la que la
persona se beneficia por lo que cotizó el cónyuge fallecido en vida. Es por este motivo, al
igual que ocurre en el caso de los matrimonios, que una persona que ostente el derecho a la
pensión puede compatibilizarla con las rentas de su trabajo, no teniendo sentido que
establezcan condiciones más gravosas a las uniones de hecho. Gracias”.

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa diu: “Gràcies. De tota manera jo vaig plantejar lo de la modificació del
ROM perquè quedés clar que eren les mocions, no perquè estigués d’acord en que no es
pogués aquí parlar de política, perquè jo crec que representem partits polítics i només
faltaria que aquí no es pogués posicionar en altres temes que… perquè jo crec que al final
tot té impacte en la vida de la nostra ciutadania, el que és competència municipal i el que és
competència estatal o autonòmica, perquè al cap i a la fi son normes que regulen els drets i
llibertats de la nostra ciutadania. Doncs nosaltres votarem a favor perquè surti aquesta
moció, tot i que jo comparteixo part de l’argument que ha comentat la senyora García,
sobretot en el tema de la gestació subrogada, que no puedo estar más en contra».
S’aprova amb 13 vots a favor (10 PSC, 2 C’s i 1 ERC) i 4 abstencions (TFB), el següent
acord:

Actualmente se da en España una situación de grave desequilibrio entre ciudadanos que
deciden contraer matrimonio y aquellos otros que optan por registrarse oficialmente como
parejas de hecho. Esta situación es generada por las deficiencias que la actual legislación
en materia de parejas de hecho lleva aparejada en cuanto a los requisitos de acceso a la
pensión de viudedad. La decisión de constituir pareja de hecho todavía acarrea importantes
diferencias en coberturas y protección. El Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que regula el derecho
de las parejas de hecho a tener acceso a la mencionada pensión, en su artículo 221, incluye
las condiciones que las parejas de hecho deben cumplir para poder acceder a la pensión de
viudedad. Entre los mismos se impone la necesidad de que dichas parejas estén
constituidas por un periodo mínimo de cinco años. De igual modo, se establece que los
ingresos económicos del miembro de la pareja de hecho superviviente no alcanzara durante
el año natural anterior al fallecimiento el 50% de la suma de los propios y de los del
causante en el mismo periodo, o el 25 % en caso de la existencia de hijos. Al valorar los
ingresos, la Ley no tiene en cuenta si la situación del sobreviviente al momento de la
muerte, es permanente o de carácter meramente circunstancial, con lo que únicamente se
tienen en cuenta los ingresos de la del miembro que sobrevive en un periodo determinado
(el año anterior a la muerte), convirtiendo la situación en completamente injusta para
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La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Amalia Frutos, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. No esperábamos menos de TFB. Aunque sea algo bueno, somos C’s. Sabíamos
que ibais a votar o absteneros o votar en contra, nos da igual. Por lo que dice, cuando yo
dije en el pleno lo de hablar de Badia, creo que en Badia habemos muchas personas que
estamos juntos, no estamos casados, yo soy un caso. Lo de que me iba a abstener en las
mociones, pedí que se modificara el ROM, no se ha modificado. Mientras que no se
modifique el ROM, jugaremos todos al mismo juego. Gracias”.

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

alcaldesa. Como socialistas, promovemos la modificación de la Ley general de la Seguridad
Social, para garantizar a los miembros de las parejas de hecho el acceso en igualdad de
condiciones a las pensiones de viudedad, defendiendo, por tanto, que se impulse la
ampliación progresiva de las mismas para poner fin a esta discriminación. Esto quiere decir,
que nuestro partido considera que tanto las viudas y viudos en parejas de hecho, como en
matrimonios civiles, deben cobrar las mismas pensiones en igualdad de condiciones, porque
de lo contrario, estaríamos incurriendo en el fomento de una desigualdad entre personas.
Esta propuesta ya la llevamos en nuestro programa electoral, con el que ganamos las
pasadas elecciones generales, y por ello, instaremos al nuevo gobierno que lo aborde para
que esta medida se haga efectiva con la mayor celeridad. Dicho esto, el grupo municipal del
PSC votará a favor de la moción presentada por C’s”.

Favorable

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

La Secretària llegeix l’acord.
A continuació la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu:
“Gracias señora alcaldesa. L’expedient que es proposa per a la seva aprovació versa sobre
una modificació del pressupost vigent, mitjançant una transferència de crèdit, que no afecta
a la quantia total del pressupost, per un import de 45.000 euros. Aquest import és per
atendre despeses sobrevingudes al servei d’Esports derivades d’intervencions
extraordinàries de manteniment de les instal·lacions, essencials per a mantenir el correcte
funcionament de les instal·lacions esportives. Vist l’informe tècnic del servei d’Esports,
aquest import sortirà del crèdit disponible a la partida Consell Comarcal SAD Social de
Serveis Socials. Gràcies».
La senyora alcaldessa diu: «Gràcies. Jo vull aprofitar per agrair l’esforç fet pel departament
d’Economia, perquè hem portat un munt de modificacions, que jo crec que el que faran és
fer molt net el pressupost municipal i sé que han anat molt corrents perquè tot entri i estigui
a punt, i jo aprofitant que tinc aquí la interventora li vull fer un agraïment exprés en nom de
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ASSUMPTES SOBREVINGUTS: Aprovació modificació pressupostària 44/2019 amb la
modalitat de transferència de crèdit (Expedient 4872/2019)
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quienes optan por este tipo de unión de parejas. En el caso concreto de que no se cumplan
estos dos últimos requisitos solo se reconocerá el derecho a pensión de viudedad cuando
los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo
interprofesional. Si bien esta última clausula se establece en un intento de salvaguardar la
pensión en los supuestos de necesidad económica, la intencionalidad final de la norma no
es tratar de garantizar un mínimo vital si no la de evitar la desprotección de la familia, al
producirse una reducción de sus ingresos a causa del fallecimiento del cónyuge. Los
requisitos señalados, suponen una clara vulneración del artículo 14 de la Constitución, por
medio del cual se proclama el principio de igualdad. La pensión de viudedad tiene una
naturaleza contributiva, de la que la persona se beneficia por lo que cotizó el cónyuge
fallecido en vida. Es por este motivo, al igual que ocurre en el caso de los matrimonios, que
una persona que ostente el derecho a la pensión puede compatibilizarla con las rentas del
trabajo, no teniendo sentido que establezcan condiciones más gravosas a las uniones de
hecho.
ACUERDOS
1. Instar al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes preceptos del
Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas relacionadas con él, para
equiparar los derechos en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con
el
de
los
matrimonios
civiles.
2. Instar al Gobierno de España a que en el plazo máximo de un año, apruebe un Proyecto
de Ley de Parejas de Hecho por el que se incorpore en el Código Civil una regulación del
régimen de la pareja de hecho aplicable en todo el territorio nacional, así como que
incorpore las modificaciones oportunas en otras normas para evitar cualquier tipo de
discriminación jurídica de las parejas de hecho frente a los matrimonios por razón de su
estado civil o de la naturaleza o formalidad de su relación de convivencia, cuando concurran
el resto de requisitos que se establezcan en cada caso.

tot l’equip de govern».
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 4872/2019, relatiu a la modificació pressupostària 44/2019, sota la
modalitat de Transferències de crèdit entre partides de diferent funcional.
II. Relació de Fets
En relació amb l'expedient relatiu a la Transferència de crèdit núm. 44/2019, entre
aplicacions de despeses de diferent classificació econòmica. que no afecten baixes i altes
de crèdits de personal.
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Tercer. Amb data 26 de novembre 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.
— 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
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Segon. Amb data 26 de novembre de 2019, es va emetre informe de Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir en relació amb aquest assumpte.

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

Primer. Mitjançant Provisió d'Alcaldia de data 26 de novembre 2019, es va incoar expedient
de modificació pressupostària, sota la modalitat de Transferències de crèdit entre partides.

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
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 44/2019, amb la modalitat de
transferència de crèdit com segueix a continuació:

Progr.
0501 3421

Descripció

Econòmica
22609
Despeses diverses
TOTAL

Crèdits inicials

Modificacions
de crèdit

Crèdits
finals

10.000,00€
10.000,00€

45.000,00€
45.000,00€

55.000,00€
55.000,00€

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

Econòmica

0803 2312

46501

Descripció
Consell Comarcal
SAD Social
TOTAL

Crèdits inicials

Baixes o
anul·lacions

Crèdits
finals

106.400,00 €

45.000,00€

61.400,00 €

106.400,00 €

45.000,00€

61.400,00 €

ACTA DEL PLE

Aquesta modificació es finança amb càrrec a una transferència de crèdit en els següents
termes:

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.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Coneixement resolucions de l'alcaldia
La Corporació es dona per assabentada de les resolucions de l'alcaldia des del número
1180/2019 fins al 1281/2019.
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Aplicació

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

Altes en Aplicacions de Despeses

C) PRECS I PREGUNTES

ACTA DEL PLE

La senyora Nerea García diu: Bueno, jo volia fer una intervenció que acaba amb unes
preguntes. Com he dit, avui farem una intervenció amb preguntes finals a l’equip de govern
sobre el benestar animal, la qualitat de vida dels animals domèstics i feréstecs que viuen al
nostre municipi, els plans d’actuació de l’equip de govern en aquest tema i algunes
propostes i dubtes seriosos que tenim a TFB. La desaparició dels horts urbans van posar de
manifest una situació que des de feia temps s’havia traslladat a l’equip de govern per part de
grups polítics com AEB i BeC, així com part de la ciutadania organitzada en associacions de
defensa dels animals d’aquest i d’altres municipis veïns. La presència d’animals en
condicions sanitàries pèssimes, patidors de maltractament, en la zona dels horts, s’havia
denunciat en aquesta sala plenària. Fins i tot es va demanar la presència de la guàrdia
urbana i del SEPRONA, davant la sospita de la criança i entrenament de gossos per a
batalles. La resposta negativa davant aquesta sospita va ser tan decebedora com el fet de
no rebre una alerta del que mesos després es va poder veure a partir del desmantellament
dels horts, colònies descontrolades de gats, gran quantitat de gossos sense identificar que
vivien en espais gens adequats, presència de conills, gallines en gàbies sense cap control
sanitari. Tot això s’havia denunciat i posat sobre la taula en diversos moments. La resposta
durant molt de temps va ser una pràctica d’inactivitat per part dels responsables municipals
en aquest tema. El temps, que tot ho posa en lloc, va acabant posant de manifest una
situació vergonyosa que no s’ha volgut assumir ni s’ha actuat. La presència de gats que
conviuen a alguns carrers de la nostra ciutat. La passada legislatura, ja es va reclamar el
reconeixement i la legalització d’aquestes colònies per part de l’ajuntament. La finalitat era
poder establir acords amb l’Associació d’amics dels animals i les plantes de Badia, per a
identificar les persones encarregades de la cura i l’alimentació dels gats, evitant situacions
com les que es van donar quan la guàrdia urbana va multar una voluntària aplicant-li
l’ordenança municipal de civisme. Es van fer vàries peticions per part de grups de l’oposició i
es va aportar informació dels passos i processos per reconèixer aquestes colònies de gats,
en la que la Diputació ofereix ajuda i suport als ajuntaments interessats. La pregunta del
nostre grup municipal sobre la situació d’aquestes colònies de gats fa dues comissions
informatives, va tenir la sorprenent resposta de la negació de (.......) d’aquestes colònies per
part de la regidora d’Urbanisme i del responsable de benestar animal. La darrera comissió
Ajuntament de Badia del Vallès
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La senyora Ana Luque diu: Nosaltres també volíem preguntar. Durant la legislatura passada
a La Sardana va haver-hi com un reventón de tuberies molt greu i es va detectar que les
canyeries estaven malament i que s’havien de canviar. Pel que tinc entès, l’Ajuntament va
dir que faria un pressupost per arreglar-ho i a les hores volia saber com està aquest tema,
sé que s’ha parlat amb el departament, però a veure com està i si ja s’està en ello.

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

El senyor José Manuel López diu: Era hacer una pregunta. Si había previsto algún tipo de
actuación en la carretera que va…. que une Badia con Sabadell que pasa entre el (…….) y
el aeropuerto. Debido a que…. ahora porque se hace muy pronto de noche y la verdad es
que no hay luces, la iluminación está bastante deficiente. Ya una vez pasada la glorieta que
te lleva al Ikea, a partir de ahí baja bastante la intensidad de la luz. Simplemente era saber
eso, si hay previsto algún tipo de actuación ahí.

L’equip de govern passa a respondre les preguntes.
En primer lloc, respon la senyora Encarna Rodrigo: Lo primero y de forma necesaria decir
que jamás se ha dicho o he dicho que no fuera necesaria una mesa de animales. Esto, lo
primerísimo. Lo que sí que he dicho y expliqué en la última comisión, tampoco he negado
que hubiera colonias. Lo que sí que he dicho que lo que se define como colonia, no es lo
que aquí tenemos. Lo que sí que he dicho es que desde Medio Ambiente, que además, una
de las cosas que usted sabe es que vamos a reforzar el tema de la técnica de Medio
Ambiente para poder trabajar animales, porque solo hay una técnica de Medio Ambiente.
Espero que en eso sí que estemos de acuerdo. Lo que sí quiero dejar claro es que para el
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informativa, ja van reconèixer l’existència d’aquestes colònies, però no així la necessitat de
posar-se mans a l’obra. No només es tracta de reconèixer-la donant més eines a les
associacions que fan cura d’aquests animals, si no evitar qualsevol altre denúncia o sanció
als voluntaris i les voluntàries que alimenten i cuiden dels animals. Des de TFB reclamem
que es posi solució a aquest tema reconeixent les colònies i acordant amb l’associació quins
membres estaran identificats per poder alimentar els gats, al mateix temps que millorar les
aportacions econòmiques municipals per fer campanyes de controls de fertilitat a les
colònies, alimentar els i les integrants, campanyes de vacunació i prevenció de plagues i
possibles reubicacions de les colònies. A més, el coneixement de l’existència d’uns quants
veïns i veïnes que maltracten els gats de les colònies, ens preocupa. La presència de gats
no agrada a tothom. Mirar de reconèixer aquestes colònies i treballar per a la seva
reubicació, poden ser línies de treball per a solucionar aquest problema. Negar-ho i
amagar-ho no ho farà, com tampoc no ho va fer quan s’ignorava la situació dels animals en
els horts urbans. A més, volem instar a l’equip de govern a realitzar campanyes informatives
de l’ordenança municipal de tinença d’animals domèstics, que és molt poc coneguda entre la
ciutadania i poc respectada, en temes com animals en balcons en pèssimes condicions,
recollida d’excrements i neteja d’orins dels animals, ús de les zones de pipican, de
l’obligació de lligar els gossos excepte a les zones permeses d’anar lliures, l’ús de collars i
morrions de dubtosa legalitat i un seguit de temes que des de TFB observem que no es
respecten. Un bon coneixement d’aquesta ordenança entre la ciutadania, facilitaria la millora
en les condicions de vida dels animals domèstics al nostre municipi. Fa temps que es va
demanar també la creació de la taula pel benestar animal. L’equip de govern va dir que no la
considerava necessària com d’altres maneres de formes de participació. Des de TFB la
continuem considerant no necessària si no imprescindible per avançar en una millor
convivència i respecte als animals al nostre municipi. Per això instem al govern a treballar
per la creació d’aquesta taula pel benestar animal, que creiem que donaria molts bons
resultats. Per altra banda, la presència de gats ni d’altres animals als horts, no ha finalitzat.
La banda d’horts que no està afectada per l’ampliació de la C58 inclosa en el terme
municipal de Cerdanyola, continua en el mateix estat de fa anys i ja es va instar també a
l’equip de govern, a treballar conjuntament amb el municipi veí per posar-hi solució. La
realitat és que es continua mirant cap a una altra banda, es continua ignorant el tema i així
pensem que no existeix, però si que existeix i és obligació dels poders públics posar-hi
solucions. Hi ha quantitat de gats, gossos i d’altres animals en aquella zona, molts d’ells en
condicions lamentables i hem de posar-hi una solució. Ho hem dit fa temps, ho tornem a dir i
ho continuarem dient fins que es solucioni aquest tema. I per últim, vàrem reclamar també
unes millores al correcan dels bosc de la Mediterrània, que eren doncs millorar
l’accessibilitat per persones amb mobilitat reduïda, posar bancs per poder seure i no se’ns
va fer cas a aquestes peticions. Ara reclamem també una millora del manteniment del
mateix, així com crear altres correcans, per exemple a la zona del bosc del Parc de les Illes
Balears, la zona d’Oporto o espais d’interblocs en el carrer Santander.

El senyor Iván Sanz respon: Para contestar a la pregunta que hacía la compañera Ana
Luque, respecto al reventón que tuvimos el año pasado en Sardana-Jota, simplemente
explicar también para los vecinos y las vecinas que estáis aquí, que lo que se produjo fue
una avería grave. Al no estar separadas las tuberías afectaba únicamente a La Sardana,
pero también al cortar el agua de la general también se quedó sin agua La Jota. Como
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El senyor Josep Martínez respon: Yo solo hacer referencia o enfatizar un poquito más lo que
comentaba mi compañera Encarna. Referente al tema de la divulgación de la ordenanza de
tinença de animals, vamos a trabajarla también con los agentes de civismo que se han
incorporado o que se incorporan durante estas semanas. También decirles que si
consideran que debemos hacer todas aquellas campañas de divulgación, etc., hacen falta
manos también, y por eso pues les lanzamos el guante de decirles que vamos a presentar,
ya tienen el presupuesto a mano, incorporamos una nueva técnica o técnico de Medio
Ambiente, por lo tanto, que sea un motivo más para votarlo a favor, en este caso. Y me
gustaría también comentarles, bueno, yo tampoco he dicho en ningún momento que la taula
de benestar animal no la vayamos a hacer. Nosotros llevamos, tenemos una regiduría
concreta, que es la regiduría de benestar animal, que como dije en la comisión informativa,
actualmente no tiene una partida económica, pero no nos vamos a quedar solo con el primer
año, seguramente, y la legislatura es larga, por lo tanto hay 4 años para trabajarlo. No es
una prioridad número 1 que tiene el equipo de gobierno, pero sí que es algo, que como bien
decía la regidora, pues tenemos en mente y nos comprometemos a trabajarlo. Lo más
sorprendente es que ustedes digan que van a hacer o que proponen hacer una taula de
benestar animal, y proponen ya los sitios del pipican, es un poco como contraproducente
decir vamos a crear un espacio de participación, pero yo digo donde se pone el pipican.
Bueno, en todo caso nosotros lo vamos a trabajar, tenemos el compromiso, pero que
tampoco la taula de benestar animal sea como la taula de salud de la anterior legislatura,
que cada pleno nos la iban recordando.
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AMB y Diputación, una colonia de gatos tiene que tener una serie de condiciones que no se
cumplen. Nosotros hemos estado trabajando con Amigos de animales y plantas y nos han
dado una lista que aquí está, de todos los alimentadores, que no se la puedo hacer llegar
porque tiene el DNI, y para que el ayuntamiento pueda expedir el carnet de alimentador,
estos señores tienen que demostrar que han hecho un estudio y han pasado por un cursillo.
De esto está informada la asociación. De la misma manera he de decir, que todo este mapa
que es de Badia, para ellos, todo son colonias. Les expliqué a usted que…. hay para ellos
colonias en la calle Santander, en la trasera de Vía de la Plata, en la calle Oporto, en la
trasera de la calle Oporto, en la zona antigua del colegio Empordà, en la calle Mediterráneo,
en la calle La Mancha, en la zona del polideportivo viejo, en la calle Zaragoza, etc. Y está
sellado por la Asociación de animales y plantas. Se lo expliqué. Entonces tenemos que
llegar a un acuerdo, evidentemente, porque no puede haber una, dos, tres, cuatro, cinco,
seis, siete, ocho, nueve, diez, once colonias de gatos perdidas por toda Badia. A lo que ellos
llaman colonias de gatos. Se les hizo una propuesta de coger a los animales y ubicarlos,
intentar hacer menos colonias de gatos, porque además hay vecinos que les molesta los
gatos. Además tenemos un agravio y un problema con esto, y es que se alimenta a los
gatos en la calle, de cualquier tipo, no solo de pienso, si no comida normal y corriente, y las
ratas, acuden. Esto es alimento para ratas, porque los gatos no se comen a las ratas. Yo
propongo y le vuelvo a proponer que esto es una cosa que hay que trabajarlo, estudiarlo
muy tranquilamente. Que los primeros que tienen que venir es la Asociación de animales y
plantas. Tienen que formar a sus personas alimentadoras, y a partir de ahí pues llegaremos
a un acuerdo, evidentemente. Este equipo de gobierno, es animalista. Y en concreto, la
mayoría tenemos animales en casa. Nada más.

La senyora Nerea García diu: Bueno, solo aclarar un par de cosas a la regidora, la señora
Encarna Rodrigo. Decirle que usted, en la primera comisión que pregunté, textualmente dijo,
el ayuntamiento no tiene conocimiento de colonias de gatos. Sí que es verdad que en la
siguiente comisión me enseñó usted esa lista, en donde constan las colonias de gatos, que
para ustedes no lo son y para la asociación sí que lo son, pero dijo eso en la primera
comisión. Que yo me alegro que finalmente sí que se tenga constancia de esto porque lo
consideramos importante. Y luego pues decirle al señor Josep Martínez que nosotros,
bueno, nosotras, TFB, no decimos en ningún momento dónde se tienen que poner las cosas
por obligación. Nosotras proponemos, hacemos propuestas. Y por supuesto si se va a crear
la taula de benestar animal pues contarán con nuestra participación y seguiremos haciendo
propuestas para construirla.
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La senyora Encarna Rodrigo diu: Perdón, que se me había olvidado contestar a José
Manuel a la pregunta que ha hecho de la carretera de Sabadell. Comentar que sí, que
estamos muy interesados en aquella zona. Que el regidor de vía pública ha estado allí. Se
está haciendo valoración de los desperfectos y la falta de iluminación para la dotación de las
inversiones de este presupuesto y de esta legislatura.

Número: 2019-0015 Data: 30/01/2020

ayuntamiento en ese momento intervinimos, lo más rápido que pudimos, pusimos todos los
medios que teníamos para poder solucionarlo, aún no siendo, en este caso, competencia
municipal, porque los 4 edificios que son centros de primaria, aunque ahora La Muñeira ya
sea uno a nivel administrativo, pero los 4 edificios las inversiones son competencia de la
Generalitat de Catalunya, y por tanto, les toca a ellos arreglar todo el tema de las tuberías,
etc. Bien decía la compañera que estamos trabajando con el Departament d’Ensenyament,
estamos esperando que las próximas semanas venga una de las responsables técnicas del
Departamento de Arquitectura del Departament, y una de las prioridades es ésta, no
únicamente porque lo considere el equipo de gobierno, si no porque los propios centros, las
propias direcciones, saben que es un tema que hay que abordarlo, porque si en un espacio
donde hay 2 centros, donde hay 2 edificios, en un momento determinado uno se queda sin,
si se corta solo ese centro, con el otro, se pueden comunicar, y si es un día o dos días,
pueda haber un trasvase de niños y de niñas y profesores y profesoras, pero al ser los dos,
pues se quedan incomunicados. Por tanto, seguiremos con el Departament para que lo
pongan lo antes posible de una manera correcta y así evitar que vuelva a pasar lo que pasó
hace un curso.

