ACTA MÚM. 13/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2015, A LES
18:30 hores
Badia del Vallès, vint-i-cinc de novembre de 2015
El Ple de la corporació quan son les 18:30 hores, es reuneix a la sala de sessions de
l'edifici de l'Ajuntament, en sessió ordinària sota la presidència de la Sra. Eva Menor
Cantador.
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Excusa la seva assistència el regidor senyor Iván Sanz Pérez (PSC).
Assistits per la secretària, senyora Carme Coll Gaudéns que certifica, i l’interventor
senyor Raúl López Borras.
Una vegada verificada per la Secretària la vàlida constitució del Ple, donat que es
compleix l’assistència mínima d’un terç del número legal de membres, la Presidenta
obre la sessió, i diu: “Abans de començar amb l’ordre del dia volíem llegir una
declaració institucional, un acord de Junta de portaveus que hem fet en relació a tot el
que està succeint arrel de l’atemptat terrorista de Paris i de totes les coses que passen
malauradament contra la pau, la justícia social i els drets humans. Conscients que els
moments que estem vivint a escala internacional resulten convulsos en molts àmbits, i
que moltes vegades les respostes polítiques no s’adeqüen a un marc de pau, justícia
social i drets humans. Conscients que el terrorisme internacional pren noves formes de
violència que sacsegen països veïns i llunyans, amb milers de víctimes civils
innocents, com a París aquest mes de novembre, o a Síria, l’Afganistan, Ucraïna,
l’Irak, Túnez, Eritrea o Líbia d’un temps ençà. Conscients que la societat catalana, fins
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Ajuntament de Badia del Vallès

ACTA DEL PLE

i tot amb grans mobilitzacions als carrers, segueix apostant per la cultura de la pau i la
no violència, pel respecte a la multiculturalitat, pels drets i les llibertats. Conscients que
hem de garantir la convivència pacífica i dialogant als nostres pobles i ciutats, ens
adherirem al manifest Ni terrorisme, ni guerra, ni feixisme, ni retallada de llibertats. Per
la pau, la justícia social i els drets humans aquí i arreu de la Plataforma “Mai més”, que
diu el següent:
D’un temps ençà, veiem com les petites victòries que havíem assolit perillen pel retorn
d’un discurs involucionista que ens retorna a l’esquema del xoc de civilitzacions. I això
passa en un moment on Europa ha viscut l’arribada de centenars de milers de
persones que cercaven refugi fugint dels conflictes i de la violència de Síria,
Afganistan, Ucraïna, Irak, Eritrea o Líbia, entre d’altres.
I malgrat que Grècia va ser el bressol de l’asil, on va néixer fa més de 2.000 anys, i
que després de la segona guerra mundial va ser Europa qui va portar aquesta idea a
l’escena internacional amb la convenció de Ginebra de 1951, la reacció de les
institucions europees i els estats membres de la UE a la darrera crisi de refugiats ha
estat aixecar tanques, ometre el salvament marítim, reprimir i dificultar el trànsit i
limitar el dret d’asil. La mateixa Europa que veu reaparèixer la resposta islamòfoba i el
rebuig organitzat per l’extrema dreta a l’arribada de persones refugiades als països
d’acollida.
I de sobte, un atemptat al cor d’Europa, molt més a prop del que estem acostumats,
ens ha glaçat la sang i hem vist com a Paris patia en pròpia pell el que van patir fa ben
poc a Beirut, Ankara, Tunis i el que pateixen milers de persones cada dia a Síria, Irak,
Pakistan, Afganistan i Nigèria, països on es concentren el 80% dels atemptats
terroristes comesos durant els darrers anys. Països on bona part dels nostres governs
i empreses armamentístiques ha estat venent armes i protegint governs no
democràtics en virtut d’una suposada seguretat i estabilitat regional.
Per nosaltres, el respecte a la vida, als drets humans i a la convivència, són peces
fonamentals d’una existència digna i en pau. I és per això que ara i sempre rebutgem
radicalment la violència en totes les seves formes, ja sigui directa, cultural o
estructural. En especial la violència indiscriminada i cruelment dirigida contra la
població civil. Per això, creiem que és imprescindible expressar el nostre rebuig a la
violència i la nostra solidaritat amb les víctimes i els seus familiars, independentment
d’on es produeixi. Una violència que cal eradicar també en les respostes que es
puguin donar.
Perquè sabem que el terror busca provocar respostes irracionals i estigmatitzadores,
que deteriorin les relacions entre les comunitats, ja sigui a Paris, a Catalunya o a
qualsevol indret, posant en perill el més preciós que tenim: la cohesió social. La
violència cerca trencar les bases de la convivència i buscar incoherències entre els
valors que defensem i la seva aplicació a alguns dels seus ciutadans en funció del seu
país d’origen, creences, ètnia, etc.
I davant l’amenaça que els nostres governs responguin amb intervencions militars als
mateixos països que pateixen el terrorisme, o amb l’enduriment de les lleis
d’estrangeria i les repatriacions forçoses, o amb el tancament de fronteres i la
vulneració dels drets humans a qui busca acollida, o amb limitacions de les nostres
llibertats en benefici d’un suposat augment de la seguretat, creiem que la societat civil
s’ha de mobilitzar per evitar una escalada al desastre.
Per això ens tornem a alçar, per dir prou. No permetrem que en el nostre nom s’iniciï
una nova guerra, no avalarem cap bombardeig, no acceptarem cap nova retallada de
les nostres llibertats, no callarem davant la proliferació de discursos islamòfobs,
racistes i feixistes, i no permetrem més lleis xenòfobes ni més centres de detenció
il·legals o il·legítims. Per la pau, la llibertat, la igualtat, la fraternitat, la solidaritat, la
justícia global i la laïcitat, hem decidit sortir al carrer a dir mai més el proper dissabte

28 de novembre.
I ara a continuació, en record de totes les víctimes civils innocents, les de Paris, les de
Síria, les de Tunez, les d’Afganistan, Ucraïna, Irak, Eritrea, Líbia i d’altres països farem
un minut de silenci”.

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S'aproven sense necessitat de lectura les actes de les sessions que van tenir lloc els
dies: 28 d'octubre de 2015 (ordinària) i 11 de novembre de 2015 (extraordinària),
sense necessitat de lectura atès que tots els membres del consistori disposaven dels
textos.
2. PER LA DEFENSA DE L'EXERCICI EFECTIU DEL DRET DE VOT DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
Per indicació de l’alcaldessa, la secretària llegeix la proposta d’acord.
Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu:
“Gracias alcaldesa. Bueno, traemos esta propuesta de acuerdo porque bueno, ya que
hemos hecho también este pleno extraordinario de elección de mesas, ponemos una
cosa encima de la mesa, que es, que bueno, que siempre los socialistas y socialistas
catalanas, entendemos que las personas con discapacidad tienen absolutamente los
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II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN
1. Donar compte de les Resolucions de l'Alcaldia
2. Precs i Preguntes
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I. PART DISPOSITIVA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Per la defensa de l'exercici efectiu del dret de vot de les persones amb discapacitat
intel·lectual (expte. 2541/2015)
3. Dia internacional contra la violència de gènere (expte. 2540/2015)
4. Suport a la creació de la prestació «Garantia + 55» impulsada per la UGT de
Catalunya
5. Per sol·licitar la derogació de la LRSAL o la devolució a les entitats locals de les
competències en matèria de prestació de serveis socials i promoció i reinserció social
(expte. 2470/2015)
6. Acord sobre els tractaments de fertilitat a la sanitat pública
7. Acord per l’adhesió a la Xarxa de municipis per l’economia social i solidària
8. Acord per l’adhesió al manifest per la derogació del RD 900/2015 d’autoconsum
9. MOCIÓ BeC: En defensa de la qualitat de l’aire, contra el frau de les emissions, per
una planificació de la mobilitat i per l’impuls de la modernització tecnològica de la
indústria catalana de l’automoció.
10. MOCIÓ BeC: Relativa a la declaració de Badia com a territori socialment
responsable (TSR) i compromès amb la banca ètica.
11. MOCIÓ AEB: Per la utilització de l’Hotel d’Entitats els caps de setmana.
12. Assumptes sobrevinguts

ACTA DEL PLE

A continuació es procedeix a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent
ordre del dia:

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Miguel Rodríguez, qui diu: “Moltes
gràcies senyora alcaldessa. Un altre ple carregat de mocions que insten als demés a
fer coses. Des de l’AEB ens preguntem si serem capaçes totes d’aprofundir a donar un
pas més en els temes sensibles o de repercussió social, de trobar una cooperació i
implicació de totes en el treball i també dins de les competències, evidentment locals,
que per a aquestes intencions siguin més reals i factibles. Com s’ha pronunciat a la
lectura, per no reiterar, per no ampliar un altre cop aquesta moció, es va publicar al
Butlletí Oficial de l’Estat Espanyol al 2008. Està ratificat amb la Llei 26/2011, que està
vigent des del 2011 i estem al 2015, i que es presenti de caràcter urgent i simplificant
tot el què es regula en aquesta llei, o en aquests acords de la uno i aquests estaments,
tot el que implica és un debat profund i sensible com la no discriminació de les
persones amb discapacitat. Quan es diu, i citem textualment de la moció “promoure,
protegir i assegurar el gaudi ple i les condicions d’igualtat de tots els drets humans i
llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat i promoure el respecte
de la seva dignitat inherent” un altre dels arguments d’aquesta moció quan s’expressa
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A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu:
“Gracias. La aprobación de esta propuesta de acuerdo va en la línea de hacer efectivo
un derecho recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de
las personas discapacitadas y al que el estado español se ha adherido de una manera
expresa. Como se dice en esta propuesta este derecho tiene que promover, proteger y
asegurar y hacer efectivo de facto y en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, para que todas las personas con discapacidad o
sin ella, puedan promover el respeto de su dignidad inherente. Es por tanto una
ampliación efectiva al ejercicio del derecho al voto y participación en la vida social y
política. BeC considera que cualquier discriminación por la razón que sea, ha de ser
combatida desde las instituciones públicas. Es por ello que a pesar de dar apoyo a
esta propuesta, manifestamos que hay un largo recorrido en la aplicación real del
derecho al voto para las personas con discapacidad, un recorrido posible a través de
las nuevas tecnologías, de la destinación de recursos humanos necesarios y de las
modificaciones legales tal y como recoge el acuerdo primero del acuerdo. Gracias”.

ACTA DEL PLE

mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de ciudadanos y ciudadanas
y por ello es imprescindible trabajar para que tengan las mismas condiciones para
poder ejercerlo, porque son un derecho fundamental, porque es dignidad, porque es
autonomía personal, porque es no discriminación e igualdad de oportunidades, y las
personas deben ser valoradas por sus capacidades humanas y personales por encima
de sus limitaciones, discapacidades y diversidades funcionales. Esta es nuestra
premisa, en la defensa de una sociedad más integradora y socialmente más justa. El
pasado 3 de mayo de 2008, entró en vigor en España la Convención de Naciones
Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, y desde aquí
denunciamos la falta de cumplimiento del gobierno español sobre este texto jurídico.
En este sentido, y con motivo de las próximas elecciones generales del próximo 20 de
diciembre, reclamamos que se tenga presente el derecho a voto de todas aquellas
personas que tengan algún tipo de discapacidad intelectual, y que la normativa como
la Ley Orgánica de Régimen Electoral se pueda llegar a cambiar. Vamos un poco
tarde, pero bueno, todo ciudadano y ciudadana tiene el derecho a ejercer su voto, y las
administraciones tienen la obligación, por ley, a dar respuesta a este derecho
democrático con las mismas garantías de confidencialidad y secretismo que el resto
de ciudadanos del municipio. La igualdad de oportunidades nos hace igual en
derechos y el hagstag, lo utilizaremos, es #mivotocuenta2015. Por eso, el grupo
municipal socialista votará a favor de esta propuesta. Gracias”.

S’aprova per unanimitat el següent acord:
La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, amb el seu Protocol addicional, els
dies 21 i 22 d’abril de 2008, va entrar en vigor a Espanya el 3 de maig del mateix any.
Aquest text jurídic, que és llei a l’Estat espanyol, forma part del sistema de drets
humans i consagra un canvi en la perspectiva de la discapacitat. D’acord amb el seu
article 1, el propòsit de la Convenció és «promoure, protegir i assegurar el gaudi ple, i
en condicions d'igualtat, de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les
persones amb discapacitat, i promoure el respecte de la seva dignitat inherent».
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A continuació la senyora alcaldessa diu: “Gràcies. Si, comparteixo absolutament
l’esperit del que s’ha manifestat, de fet, jo crec que Badia també és una ciutat molt
inclusiva en aquest sentit, però és veritat que sempre es pot fer encara més i estem
oberts a encetar un debat en aquest sentit i incloure dintre del propi pla d’inclusió
social tot allò que considerem que s’ha de millorar en quant a la inclusió social de les
persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional de tot tipus”.

ACTA DEL PLE

també i citem textualment “els principis de la convenció són a) el respecte de la dignitat
inherent, la autonomia individual inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions i la
independència de les persones; b) la no discriminació; c) la participació i la inclusió
plenes i efectives a la societat; d) el respecte per la diferència i l’acceptació de les
persones amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes; e) la
igualtat d’oportunitats i la f) accessibilitat. Torno a la idea de lo que volia argumentar
que és simplificar tot això i tot el que es diu en aquesta llei o en aquesta convenció i
que s’eludeix d’aquesta mateixa llei, com és el dret al vot o simplificar solsament a què
el dret al vot de les persones amb discapacitat intel·lectual, pot donar interpretacions
oportunistes. Tant debò el govern estatal en funcions, precisament per les properes
eleccions estatals del 20 de desembre, pogués legislar favorablement i que es
reconegués aquest dret. Però no solament per a que aquestes persones puguin
exercir el seu vot de dret. Aquesta llei del 26/2011 en el seu preàmbul diu “una societat
oberta inclusiva ha de modificar el seu entorn solidàriament per a acollir a aquelles
persones amb discapacitat. En el seu punt dos, apartat dos, subratlla, les
administracions públiques han de vetllar per evitar qualsevol forma de discriminació
que afecti o pugui afectar les persones amb discapacitat, i així, les setze pàgines que
estan en el BOE. Però no solsament no poder votar a les properes eleccions estatals,
sinó que sigui una inclusió igualitària en el dia a dia. Des de l’AEB creiem que totes
tenim drets, però també obligacions. El debat que ha generat aquesta moció ens fa
qüestionar moltes coses entorn a aquest tema, que entenem que és urgent i que és
important. Entenem que totes anem amb molta feina i que hem prioritzat al màxim el
que podem, encara que s’interpreti com un retret, és una proposta ja que ens hagués
agradat a l’AEB poder fer una pas més, poder haver treballat com creiem que cal
aquest debat, i no solsament per votar com diu aquesta moció, sinó instar al govern
central a que legisli, tot i que està en funcions i segurament no es podrà portar a
terme, com totes volem, sinó haver pogut fer un debat molt més profund i volem
abastir molt més que solsament donar el dret a aquest col·lectiu a poder votar a les
properes eleccions estatals. Emplacem a la resta de grups a realitzar un debat més
detallat, concret, en torn a la inclusió, participació i igualtat, perquè sigui local i real al
nostre municipi, perquè segurament a Badia podem fer coses dins de les nostres
competències per a què aquestes persones, a més de poder votar, puguin sentir-se
incloses al nostre municipi dia a dia. Gràcies”.

A l’article 3 en els seus principis generals diu: “Els principis de la convenció són: a) El
respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre
les pròpies decisions, i la independència de les persones; b) La no discriminació; c) La
participació i la inclusió plenes i efectives a la societat; d) El respecte per la diferència i
l'acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició
humanes; e) La igualtat d'oportunitats; i, f) L'accessibilitat.

En aquest sentit, i en motiu de les properes eleccions Generals, reclamem que es
tingui present el dret a vot per a les persones amb discapacitat intel·lectual, tal com
així ho han sol·licitat la Confederació Espanyola d'Organitzacions en Favor de les
Persones amb Discapacitat Intel·lectual o del Desenvolupament (FEAPS) en el marc
de la campanya #MiVotoCuenta2015, reivindicant el dret a vot dels ciutadans amb
aquest tipus de discapacitats.
Els ajuntaments, com l'Administració més propera al ciutadà/na, volem fer palès
aquest incompliment de la Convenció Internacional, i que tots els ciutadans i
ciutadanes tenen el dret a exercir el seu dret a vot, i les administracions l’obligació per
llei a donar resposta a aquest dret democràtic amb les mateixes garanties de
confidencialitat i secret, que la resta de ciutadans del municipi.

ACTA DEL PLE

Davant aquest articulat que contempla la Convenció de les Nacions Unides sobre els
Drets de les Persones amb Discapacitat, a la qual Espanya s’hi va adherir, cal
denunciar la manca d’incompliment, de forma sistemàtica, per part de l’actual Govern
espanyol en la no adaptació a la normativa estatal dels compromisos adquirits que
comporten aquesta Convenció Internacional, i que caldria desenvolupar
legislativament per donar-hi resposta.
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Així mateix, en el seu article 29 dedicat a la Participació en la vida política i pública, on
es preveu que els estats garantiran a les persones amb discapacitat els drets polítics i
la possibilitat de gaudir-ne en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania i es
comprometran.

Primer. Modificar la Llei Orgànica del Règim Electoral General per tal de fer efectiu el
dret a exercir el vot a les persones amb discapacitat que avui ho tenen vedat.
Segon. Garantir aquest dret en igualtat de condicions amb la resta de la ciutadania, i
garantir la no discriminació per qualsevol motiu, entre altres mesures, l'adaptació de la
informació electoral a lectura fàcil, per fer-la accessible a les persones amb dificultat
de comprensió intel·lectual.
Tercer. Reclamar la previsió, per part del Govern de l'Estat, de la dotació
pressupostària necessària per garantir el dret de vot de totes les persones amb
discapacitat en les pròximes eleccions Generals.
Quart. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, a la Junta Electoral Central, al
Defensor del Poble, l’Oficina d'Atenció a la Discapacitat, i al Comitè Català de
Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) i altres entitats que lluiten
pels drets de les persones amb discapacitat.
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Per tot això, el ple adopta els següents acords, instant al Govern de l’Estat a:

3. DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
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A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Hoy
BeC tenía un argumentario bastante largo, pero hoy una compañera a la que aprecio
mucho publicaba en su muro una cosa que resumía muchísimo y con su permiso
procedo a leer. No es mío, es de una compañera, pero sí que es verdad que recoge
todos los puntos que teníamos preparados. Dice así: Continuar la lucha para no morir,
feminismo para vivir. Este 25 de noviembre, Día Internacional de la violencia machista,
es distinto. A partir de la movilización del 7N, el movimiento feminista, hemos
conseguido situar la violencia en la agenda política. Sin embargo, sabemos que no es
suficiente. La cifra de asesinatos machistas, sigue subiendo, 93 en 2015. Y sabemos
que la violencia machista es mucho más que los asesinatos, que los golpes. Es mucho
más que todo eso. Es económica, es psicológica, es simbólica, es sexual, y nos mata.
Nos mata el machismo y éste se apoya en un sistema cuyas raíces encontramos en
nuestra vida cotidiana y en todos los ámbitos. La brecha salarial entre mujeres y
hombres, el miedo a volver solas a casa, la presión de la publicidad sobre nuestros
cuerpos, que tu palabra se escuche menos que la de un hombre o el cuestionamiento
de tu capacidad para decidir. Incluso la intromisión de tu vida y tu sexualidad, incluso
las decisiones de tu propio cuerpo. La escalada de la violencia de los últimos meses
no se explica sin los recortes en las políticas y servicios que actuaban contra la
violencia, y sin el ataque de la derecha para desprestigiarnos, diciendo que son
denuncias falsas, conceptos como violencia doméstica en lugar de violencia de género
y violencia machista, y un largo etcétera. El desmantelamiento de las conquistas y los
derechos sociales, como es en el caso de la dependencia o de la socialización de los
cuidados, etc., nos han hecho retroceder en posiciones ganadas. Las políticas de
austeridad, las privatizaciones, los recortes, la precariedad, incluso la violencia
austétrica, aumentan la desigualdad que sostiene la violencia machista. El capitalismo
y el patriarcado se unen para dar una nueva vuelta de tuerca a la opresión de las
mujeres. Por ello, la pobreza tienen rostro de mujer y por eso, hoy 25N y todos los
días, tenemos que tomar las calles. Tras el 7N la lucha continua, porque la revolución
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Mª José Granados, qui diu:
“Gracias alcaldesa. Hoy 25 de noviembre es el día internacional contra la violencia de
género. Son muchas: Carmen, Ana, Adela, Mª Carmen.... y así hasta 48 nombres de
las mujeres que han perdido la vida a mano de sus parejas o ex-parejas en lo que va
de año. Ellas, eran madres, hijas, abuelas, nietas, compañeras, amigas y ya no están.
Una mujer maltratada tiene hijos maltratados a su lado que ven, sienten y padecen
igual que ellas. Es ejercida sobre diferentes mujeres de todas clases, etnias y distintas
clases sociales. La violencia desaparecerá cuando las mujeres dejen de ser
ciudadanas de segunda, se igualen los salarios y se acabe con las desigualdades
entre géneros en todos los ámbitos de la sociedad, en todos. A nivel social, cultural,
económico, laboral, familiar, etc. Las raíces de la violencia contra las mujeres, yace en
la discriminación persistente contra las mujeres. Existe, porque existen las relaciones
desiguales entre hombres y mujeres. Desde aquí hoy denunciamos y condenamos
cualquier tipo de violencia que se ejerza sobre las mujeres, sus hijos e hijas. No
podemos tolerar ni una muerte más, ni una agresión mas. Tolerancia cero. Ninguna
mujer merece ser maltratada. Nada justifica la violencia de género, ni ningún tipo de
violencia. Queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer, todas y todos juntos
por ellas y para ellas, y para que no haga falta un día internacional en contra de la
violencia de género, ni un paso atrás. Gracias”.

ACTA DEL PLE

Per indicació de l’alcaldessa, la secretària llegeix la proposta d’acord.

o será feminista o no será. Porque no podemos entender un mundo donde hombres y
mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Por eso, hoy,
mañana y todos los días, tomaremos las calles. Muchas gracias”.
La senyora alcaldessa diu: “Bé, doncs moltes gràcies. Jo res a afegir del que s’ha
afegit, perquè la veritat és que comparteixo tot el que s’ha dit. Espero que algun dia,
bueno, esperem que algun dia no haguem de celebrar un dia com aquest, perquè
s’hagi normalitzat i que no sigui un dia per celebrar, perquè és curiós, no?, que
haguem de celebrar un dia per lluitar contra la violència contra la meitat de la
població”.

La violència masclista a la nostra societat, lluny de reduir-se, any rere any persisteix,
per això tenim la obligació de desplegar tots els mecanismes al nostre abast per
combatre-la i garantir d’aquesta manera el dret fonamental a una vida lliure de
violència per a les dones que la pateixen així com per a les persones del seu entorn
immediat, fills i filles, que també en viuen les conseqüències.
Considerem que davant aquesta xacra social totes les persones, entitats, actors
socials i judicials i especialment les institucions públiques, estem citades a contribuir
per totes les vies possibles a la prevenció d'aquesta violència, i a la atenció i
recuperació de les persones que la pateixen.
La violència de gènere ha de ser considerada una qüestió d’Estat i que tots els partits
han de comprometre’s a un pacte que prioritzi la lluita per eradicar-la. La violència de
gènere no és un problema que afecti l'àmbit privat, no estem davant circumstancies
puntuals, sinó davant d'un sistema de violència estructural que impregna tots els
aspectes de la societat, té múltiples components i manifestacions diverses. La
violència de gènere es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent
en la nostra societat, desigualtat basada en els encara arrelats valors patriarcals de la
societat. Es tracta d'una violència que es dirigeix a les dones pel sol fet de ser-ho, per
ser considerades pels seus agressors possessions pròpies sense els drets mínims
d’igualtat, llibertat, respecte i capacitat de decisió.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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A Catalunya la xifra de dones assassinades per violència masclista al 2014 va ser la
més alta dels últims 4 anys, segons dades de la Generalitat de Catalunya. Es constata
a més un augment de casos entre dones de més de 65 anys. Així mateix, al 2014, a
Catalunya al voltant de 12.000 dones han estat ateses per situacions de violència
masclista.
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En els darrers mesos, la violència de gènere ha segat la vida de dones i menors,
commocionant tota la societat per aquest repunt d’assassinats masclistes que han fet
de l'estiu de 2015 un període tràgic, registrant el nombre més gran d’assassinats des
de 2010: aquest juliol van ser assassinades a tot l’Estat 7 dones, 1 d’elles a Catalunya,
a l’agost 5 dones, 2 d’elles a Catalunya. I hem de sumar 7 dones més, 2 al setembre i
5 a l’octubre. Per desgràcia, no són dades aïllades: al 2014 van ser assassinades a
mans de les seves parelles o ex parelles 54 dones a l’Estat Espanyol, 12 d’elles a
Catalunya. Amb el que portem d'any s l'estat espanyol, 43 dones han estat
assassinades per les seves parelles o ex parelles, 7 a Catalunya. Des del 2003, any
on van començar a recopilar-se dades oficials, al voltant de 800 dones han estat
assassinades a l’Estat per violència de gènere.

ACTA DEL PLE

Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat el següent acord:

Segons la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, s'entén
per violència masclista «la violència que s'exerceix contra les dones com a
manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el more d'un sistema
de relacions de poder del homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics,
econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions,
tingui com a resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es
produeix en l'àmbit públic com en el privat». Així, la llei identifica com a violència
masclista, no nomes la violència física, sinó també la violència psicològica, sexual i
econòmica.

La demanda social cap a la responsabilitat de les administracions per posar en
practica polítiques i recursos per afavorir la lluita contra la violència masclista és cada
cop més gran, i la creixent mobilització ciutadana, principalment del moviment
feminista, contra aquesta xacra, a Catalunya, al Estat Espanyol i a nivell internacional,
fa del tot necessari un gran Acord contra la violència de gènere de totes les forces
polítiques que faci de la lluita contra la violència de gènere una prioritat absoluta lliure
dels vaivens polítics i ideològics, i que obligui tots els governs a prioritzar-la. Un gran
acord per assolir una societat segura i lliure de violència vers les dones que impliqui a
tota la societat i els poders públics per lluitar des de tots els àmbits contra la violència
de gènere, que no escatimi esforços, mitjans i recursos.
Els principals punts de l’acord són, en primer lloc, dotar les partides pressupostàries,
especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social de les
víctimes de violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com
dels serveis de proximitat dels ajuntaments. En segon lloc, implementar
l'Acompanyament Judicial Personalitzat en els Jutjats Especialitzats en Violència de
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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A Catalunya hem patit dramàtiques retallades pressupostàries i de drets de les dones
que dificulten la lluita contra la violència de gènere. El govern de l'Estat ha rebaixat un
10,92% el programa contra la Violència de Gènere respecte el 2009. El Govern de la
Generalitat ha reduït en un 35,89% el pressupost destinat a polítiques de dones des de
l’any 2010, no ha donat compliment dels mandats del Parlament per a la prevenció de
la violència masclista, ha desmantellat la llei integral i ha afeblit la xarxa que dóna
suport a les dones maltractades, amb retallades en els Serveis per a les dones
víctimes (SIAD), els Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) i
els Serveis d’Acolliment i Recuperació de la violència (SARVs) que han limitat l’ajuda
psicològica a les dones víctimes i les places d’acollida. Aquestes retallades han reduït
el nombre de professionals en els serveis, afectant especialment els centres de les
Terres de l’Ebre, Tarragona, Segrià, Alt Urgell, Igualada, Vallès, Barcelonès, Baix
Llobregat, Gironès i Salt.

ACTA DEL PLE

Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot permetre
que la meitat de la població pateixi violència; per això, ha de fer seu el valor de
Tolerància Zero envers la violència masclista i exigir als seus governs respostes per
viure en seguretat i lliure de violència de gènere.

Número : 2015-0017 Data : 03/02/2016

La llei catalana 5/2008 del 24 d'abril del dret de les dones a eradicar la violència
masclista estableix el principi de col·laboració i coordinació entre administracions
públiques per oferir els serveis necessaris per la promoció de la igualtat de genere, la
prevenció de la violència contra les dones i l'atenció i recuperació de les dones en
situació de violència masclista.

Segon.- Col·locar el 7 i el 25 de novembre de 2015 a la façana d’un dels edificis del
Ajuntament una pancarta violeta amb el lema 'Contra les Violències Masclistes' i fer-ho
igualment cada any el 25 de novembre, Dia internacional contra la violència cap a les
dones.
Tercer.- Assegurar una línia d'actuació contra les violèncíes masclistes al catàleg de
serveis del Ajuntament de Badia del Valles, amb línies pressupostaries especifiques
associades,i amb avaluacions d'indicadors per tal de definir el grau d'eficiència assolit.
Quart.- Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violencia masclista en tots els
centres i etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar i amb la comunitat del
lleure educatiu, i amb tots els actors socials de la ciutat.
cinquè.- Manifestar el compromís per eradicar i actuar amb determinació contra
qualsevol manifestació sexista, la segregació, la persecució i els estereotips sexuals
en totes les actuacions, serveis, activitats culturals i d'oci que doni suport l'Ajuntament
de Badia del Vallés.
Cinquè.- Contribuir a garantir una atenció especial a les dones amb discriminació
múltiple i altres col·lectius agredits per la violència masclista, com a persones amb
diversitat sexual, migrats, amb diversitat funcional, en situació d’atur o dependents i no
incórrer en la victimització múltiple en els processos d’atenció.
Sisè.- Promoure la participació de la societat civil, en particular les organitzacions de
dones en la resolució d’aquest problema i afavorir les iniciatives de lluita i compromís
per una vida lliure de violència masclista

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Primer.- Fer un reconeixement explícit amb aquesta proposta, al paper històric del
moviment feminista en la lluita contra la eradicació de les violències masclistes, així
com un reconeixement a les experiències de les pròpies dones que han passat per
situacions de violència en tant que agents actives pel que fa a la recuperació de la
situació.

ACTA DEL PLE

Per tot això el Ple adopta els següents acords:

Número : 2015-0017 Data : 03/02/2016

Gènere per a les dones víctimes sobre l'itinerari i procediment més segur en el seu
recorregut judicial, des del moment de denunciar fins al final del procés, i establir els
protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones que han retirat la
denúncia. En tercer lloc, obligatorietat de formació específica acreditada, prèviament a
ocupar el seu lloc, per a la magistratura al capdavant de l'òrgan jurisdiccional
especialitzat, com a advocats i advocades, forenses i equips psicosocials que
intervinguin en els jutjats especialitzats de violència de gènere. A més, tal com han
recomanat tant la CEDAW com a Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i
Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica, volem ampliar la Llei
Integral contra la violència de gènere perquè reculli totes les manifestacions d'aquesta
violència i no exclusivament les produïdes en relacions de parella, tal com ja vam fer a
Catalunya amb la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones.
Defensem un model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere,
especialment, la detecció i tractament en primera instància dels casos de
maltractament, donat que els Ajuntaments són les institucions més properes a la
ciutadania.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Vuitè.- Instar al Govern de l’Estat a adoptar i promoure un Acord Social, Polític i
Institucional Contra la Violència de Gènere per construir una societat segura i lliure de
violència contra les dones amb els següents punts:
1. Dotar suficientment les partides pressupostàries, que s'han vingut retallant en els
últims anys, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social
de les víctimes de violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes,
com dels serveis de proximitat dels ajuntaments. Multiplicar per cinc la partida
destinada a la Delegació del Govern per a la violència de gènere en els pressupostos
Generals de l'Estat 2016 per desenvolupar la Llei de Mesures de protecció integral
contra la violència de gènere, la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones i
la Llei d’Igualtat catalana.
2. Crear la Unitat de Coordinació contra la Violència de Gènere a cada territori.
3. Crear un fons de suport als ajuntaments per donar reforç a la xarxa de serveis
públics, impulsant el paper que exerceixen i han de seguir exercint els serveis socials
municipals i centres de la Dona per al desenvolupament i compliment de la Llei
Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere i la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
4. Engegar, en els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere, l'Acompanyament
Judicial Personalitzat per fer accessible la informació a les dones víctimes de violència
de gènere sobre l'itinerari i procediment més segur, en el seu recorregut judicial des
del moment en el qual posen la denúncia fins al final del procés.
5. Establir els protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones que
han retirat la denúncia per violència de gènere.
6. Activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la
Violència de Gènere.
7. Incorporar al currículum la formació específica en Igualtat, educació afectiu- sexual i
de prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives.
8. Engegar un Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes de
violència de gènere.
9. Obligatorietat que tant els magistrats al capdavant de l'òrgan jurisdiccional
especialitzat, com a advocats, forenses i equips psicosocials que intervinguin en els

ACTA DEL PLE

Setè.- instar a la Generalitat a fer una aposta clara per fomentar el pacte d’Estat entre
totes les forces polítiques i que defensi la Tolerància Zero envers la violència contra les
dones. Per fer-ho possible, demanem:
1. incrementar els recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista
en tots els nivells institucionals, especialment el món local, tenint present que la dura i
llarga crisi que patim ha posat moltes dones en situacions d’extrema vulnerabilitat, per
poder dotar dels recursos necessaris als serveis de la xarxa d’atenció i recuperació
integral per a les dones en situació de violència masclista des de la prevenció i
sensibilització a la recuperació integral vetllant per l’equilibri territorial d’aquests serveis
complint amb la llei orgànica 1/2004 i la llei 5/2008.
2. Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i enfortint la
detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors.
3. Impulsar el desplegament i l’aplicació de la Llei de Mesures de protecció integral
contra la violència de gènere
4. Desplegar la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones assolint el
compromís de finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front
a la recuperació de les víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons per
cobrir els impagaments de pensions.

jutjats especialitzats de violència de gènere tinguin certificat, prèviament a ocupar el
seu lloc, formació específica en la matèria impartida per una institució acreditada.
10. Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei de
2004 per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència
contra la dona, tal com exigeix la Recomanació General nº 19 de la CEDAW i el
Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la
Dona i la Violència Domèstica (Conveni d'Istanbul), que l’Estat espanyol ha ratificat.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu:
“Gracias alcaldesa. Aquello de que la experiencia es un grado, parece que no se tiene
muy en cuenta por según qué empresa, y voy más allá, parece que la cobertura social
pues no les permite acceder. Seguramente que alguno de los que se encuentre en
esta sala es o conoce a alguna persona que se encuentra en situación de desempleo y
que además tiene más de 50 años y además se le suma que seguramente en muchos
casos, esté tirando adelante a sus hijos y a sus nietos. Lo que pretende esta propuesta
de UGT es aportar una cobertura social hasta la jubilación de aquellas personas que
han acabado con su prestación y garantizarles una pensión de acuerdo al salario
mínimo interprofesional, siempre que hayan cotizado al menos 15 años. Els agents
socials pretenen reparar el càstig que ha tingut aquest col·lectiu, després de les
reformes laborals i socials dels últims anys. Així doncs la UGT de Catalunya insta als
partits polítics que surtin escollits a les properes eleccions generals, que treballin
aquesta proposta Garantia +55, de la mateixa manera que fan arribar al ple d’aquest
ajuntament, perquè tothom sigui coneixedor de la proposta i de la situació que existeix.
Gràcies”.
A continuació l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Jiménez, qui diu:
“Gracias señora alcaldesa. La UGT de Catalunya ha presentado esta propuesta al
pleno municipal para la creación de una prestación que garantice una vida digna a las
personas de más de 55 años, que no deja de ser una propuesta de rescate para este
colectivo. Este equipo de gobierno considera muy preocupante la situación de unas
78.000 personas en Catalunya, y unas 470.000 en el conjunto de España, que como
consecuencia de la crisis y de la reforma laboral, se ven expulsados del mercado de
trabajo y condenados a una situación de vulnerabilidad económica y social. Su
problema es presente, pero también de pobreza futura, puesto que después de largas
carreras de cotización, verán como su pensión de jubilación se reduce por culpa de los
últimos años. Ocho de cada diez personas paradas mayores de 55 años, cobran 426
euros o no cobran nada. Por lo tanto son personas pobres actuales. Se calcula que la
pérdida de poder adquisitivo medio de una persona de más de 55 años, que es
expulsada del mercado de trabajo, puede llegar a ser del 81%, cobrando un subsidio
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

ACTA DEL PLE

Per indicació de l’alcaldessa, la secretària llegeix la proposta d’acord.
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4.
SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ «GARANTIA + 55»
IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA

Número : 2015-0017 Data : 03/02/2016

Desè.- Traslladar aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de
Genere, perquè en el seu seguiment i Informes al GREVIO pera l'aplicació del Conveni
d'Istanbul que estableix el seu article 68, inclogui conforme als articles 7.3 i 18.2, les
actuacions de l'administració local, als grups polítics del Congreso de los Diputados i
als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Durán, qui diu: “Gràcies
senyora alcaldessa. D’entrada dir que nosaltres subscriurem aquesta proposta de la
UGT de Catalunya, això vagi per avançat. Després comentar sense cap mena
d’acritud, però es fan determinats posicionaments que a nosaltres ens agradaria 1)
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. BeC da apoyo a esta propuesta, porque la situación de emergencia social
hace que miles de trabajadoras y trabajadores en paro mayores de 55 estén siendo
condenadas a una vida en precario durante su etapa como trabajadoras en activo y
como jubiladas. Nuestra propuesta, sigue pasando por una renta garantizada de
ciudadanía, como fórmula para evitar la exclusión y la pobreza extrema de amplios
sectores de la sociedad, que incluye a los trabajadores en paro mayores de 55 años.
Desde las asociaciones de parados de Cataluña se lleva tiempo dando la voz de alerta
sobre este tema. Las personas que lleguen a la edad de jubilación después de amplios
períodos sin cotizaciones sociales tendrán pensiones insuficientes para garantizar una
vida digna en sociedades que se dicen avanzadas y prósperas”.

ACTA DEL PLE

por desocupación. Serán también personas pobres futuras. Se calcula que la pérdida,
en la futura pensión de jubilación, de una persona de 55 años en adelante, estará
alrededor de un 30%. Este equipo de gobierno, como bien mencionaba mi compañero
Josep, cree que este es un castigo muy duro para este colectivo, y más si
consideramos las largas carreras de cotización previas, que gran número de personas
tienen, antes de haberse visto avocados fuera del mercado de trabajo. Es por eso que
el grupo municipal socialista, pensamos que tienen que reconsiderar algunos
requisitos en el acceso y mantenimiento de la protección por desocupación de las
personas de más de 55 años. Mejorar la cuantía de la protección económica y
garantizar unas pensiones dignas cuando se jubilen. Esta moción de soporte a la
propuesta de la campaña Garantía +55 impulsada por la UGT, se concreta en un
presente, conseguir una prestación económica igual al salario mínimo interprofesional
vigente, que es actualmente de 648,60 € mensuales. Aunque la UGT y este equipo de
gobierno continua apostando por un salario mínimo interprofesional de 1.000 euros,
que nos acerque a los estándares dictados por la carta social europea. Se concreta
también en un futuro para conseguir una pensión digna, un escalado de entre el 90% y
el 100% del cómputo de las bases de cotización, en la misma cuantía que la última
prestación contributiva por desocupación. Con esta prestación de Garantía +55, las
posibles personas beneficiarias en Cataluña de 55 años en adelante, que se
encuentran en esta lamentable situación de precariedad, se estiman en unas 77.842
personas. El coste anual supondría unos 248 millones de euros, y la partida
presupuestaria al programa de prestaciones por desocupación destinada a Cataluña,
se tendría que incrementar, aproximadamente, en un 6,1%. Con esta prestación de
garantía, las posibles personas beneficiarias en España de 55 años en adelante que
se encuentran en esta lamentable situación de precariedad, se estiman en unas
470.316 personas. El coste anual supondría unos 1.479,9 millones de euros. La
partida presupuestaria al programa de prestaciones por desocupación se tendría que
incrementar aproximadamente en un 5,8%. Desde el PSC, creemos que es necesario
rescatar a estas personas por justicia social, cohesión, igualdad, solidaridad
intergeneracional y por un estado de bienestar leal que actue como red de seguridad
para las personas que lo necesitan. Una propuesta que es factible, si se priorizan las
políticas sociales y se dejan de lado aquellas políticas neoliberales que están
destruyendo los pilares del estado del bienestar. Es una cuestión de prioridades. Este
equipo de gobierno aboga y da soporte a la iniciativa de la UGT, para garantizar una
prestación digna y justa al colectivo de mayores de 55 años. Gracias”.

S’aprova per unanimitat el següent acord:
Atès el context de massiva desocupació que afecta a la ciutadania de Catalunya en la
qual es troba el 19,5 % de la població activa major de 55 anys, amb unes 78.000
persones afectades a Catalunya, sense gaires possibilitats de modificar les seves
trajectòries laborals i per tant, empentats a retirar-se prematurament del mercat
laboral.
Atès que els aturats i aturades majors de 55 anys representen el 17,8 % del total de
taxa d'atur, essent un 36,7 % d'atur de llarga durada i un 43,5% de molta llarga durada,
amb unes reformes legislatives els darrers 4 anys que han endurit l'accés als subsidis
d'aquest col·lectiu, portant a que 8 de cada 10 cobrin 426 euros o no cobrin res.
Atès que el càstig és doble, que a l'econòmic s'afegeix el de les cotitzacions amb molts
d'ells i d'elles amb més de 30 anys cotitzats no podran accedir a una pensió digna
sinó, en el millor dels casos, a una assistencial.
Amb aquesta situació, el Ple de l'Ajuntament adopta els següents acords:
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La senyora alcaldessa diu: “Gràcies. Només per contestar, molt breument. La
pincellada de retret que s’ha fet, sense cap tipus d’acritud i sense entrar en el debat,
només dir que el Partit Socialista ha governat durant molts anys en aquest país, ha fet
coses dolentes, però també ha fet coses bones i des del govern també ha estat
protagonista de determinades ampliacions de drets i de la creació del sistema del
model de prestacions socials i el model de jubilació que ara mateix tenim. Som
conscients de que hem comès molts errors i que espero i confio que no es tornin a
repetir, però jo ho dic per deixar aquest pincellada que no només el Partit Socialista és
el dels darrers 4 anys del darrer mandat, sinó que porta una llarga història en aquest
país i té molts èxits també a les seves esquenes”.

ACTA DEL PLE

que quan s’estigui al govern, doncs s’actuï en conseqüència i 2) ens preguntem
perquè quan qui defensa segons què ara, quan estava al govern no feia el que tocava
per evitar aquesta situació, més enllà de la situació de crisi, anomenada crisi
econòmica. Bé, jo més que de crisi econòmica, perquè ja no se’n parla d’economia,
sinó que ja se’n parla d’economia de la pobresa, jo crec que el que cal és una gran
reflexió sobre quin és el model econòmic que necessitem, que va molt més enllà del
model d’ocupació. És evident aquest doble càstig el que fa referència el test de la
moció, perquè són persones que 1) estan en atur i per tant no tenen ingressos
garantits i 2) les pensions futures no estan garantides i sembla ser que no únicament
no estan garantides les de majors de 55, sinó els de la resta. Anem a veure, parlàvem
abans d’economia de la pobresa, des de l’AEB creiem sense cap mena de dubte que
econòmicament estem abocats, no hi ha altre fórmula que arribar a una renda mínima
garantida, vull dir, no hi ha sortida que no passi per aquí, perquè tenim un model
econòmic en el qual, qualsevol persona a partir dels 45 anys ja està obsoleta pel
mercat de treball i qualsevol persona que tingui menys de 30 anys, doncs no té
experiència per accedir al mercat de treball. Aquí hi ha alguna cosa que falla. Al mateix
temps, amb el model formatiu que tenim, resulta que hi ha una fuga de cervells més
que considerable. Des de l’AEB doncs considerem que l’economia ha d’estar al servei
de les persones i no a l’inrevés, no les persones al servei de l’economia, i que
propostes com les que fa avui la UGT i que suposo que subscriurem de forma
unànime, doncs han de fer que les polítiques públiques a tots els àmbits doncs vagin
molt més enllà del mer assistencialisme. Gràcies”.

Primer. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada
«Garantia + 55» i que significa:
1. Crear la prestació «Garantia + 55» per a les persones de més de 55 anys que es
trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin
exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta proposta contempla:
a) Una prestació econòmica igual al SMI vigent, percepció de la qual restaria, al
marge de les rendes familiars i amb una durada fins la jubilació ordinària.
b) El manteniment d'entre un 90 i el 100 % del còmput de les bases de cotització
en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació
durant la percepció de la mateixa, a efectes del càlcul de les prestació de
Seguretat Social per IP, mort i supervivència i jubilació.

Per indicació de l’alcaldessa, la secretària llegeix la proposta d’acord.
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: “Gracias
alcaldesa. Bueno, lo primero de todo tendríamos que preguntarnos y qué pretende la
LRSAL, la Ley de Racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales. Se
ha ido hablando, pero muchos ciudadanos no se conocen esta modificación de esta
ley. Imagínense qué pasaría si cualquier badiense no pudiese ir a el edificio “El Molí” a
explicar su situación económica y social y que ninguna asistenta social como Carol, o
Silvia, o la propia regidora Mª José Granados les pudiese atender. Eso es lo que
pretendía la LRSAL, hasta que hace recientemente poco tiempo se suspendiese
parcialmente y lo que pretendía era quitarle funciones a los ayuntamientos. Hoy,
mañana y en la anterior legislatura el PSC de Badia ha estado y estará al lado de
quien más lo necesita, pese a que existan leyes estatales como ésta, que hoy pedimos
su derogación, que van en contra incluso de la carta europea de autonomía local. Por
suerte, el Partido Popular ha tirado marcha atrás y parece que se han dado cuenta de
que legislar sobre situaciones que se producirán después del 20 de diciembre, no tiene
sentido, porque entre otras cosas, no tienen asegurado el puesto el día 21 de
diciembre. No obstante a ello, y como ya comentamos también en la comisión
informativa de presidencia, llevamos detrás de este tema desde el 2013 y aún sin el
suspenso total o la derogación completa de la ley, que va en contra de la ventana más
cercana del ciudadano, de la ventana que le da aire para vivir, de la de participar, de la
de atender de su determinada situación, de la ventana que tiene este consistorio en el
edificio del Molí”. El PSOE es compromet a derogar la llei si arriba al govern central el
proper dia 20 de desembre, atrevint-se a incloure, dins de la reforma constitucional els
serveis socials i la dependència com a dret fonamental. Avui volem defensar el
municipalisme i espero que així sigui per totes les forces polítiques d’aquest consistori.
Gràcies”.
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5. PER SOL·LICITAR LA DEROGACIÓ DE LA LRSAL O LA DEVOLUCIÓ A
LES ENTITATS LOCALS DE LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE PRESTACIÓ
DE SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL

ACTA DEL PLE

Segon. Traslladar els continguts d'aquesta proposta de resolució a la UGT de
Catalunya i al Departament d'ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Número : 2015-0017 Data : 03/02/2016

2. Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats a la Carta
Social Europea.

La senyora alcaldessa diu: “Gràcies. Jo només per aclarir. Nosaltres som un grup
municipal que formem part d’un partit polític que té un posicionament polític i ho
podem expressar en aquest ple, de la mateixa manera que en moltes ocasions hem
estat interpelats quan hem governat, com a partit polític que representa un altre partit
polític, i quan se’ns ha interpelat en temes d’actualitat política, com mocions
generalistes demanant modificacions i derogacions de lleis, com la Llei d’Educació en
el seu moment, quan el Govern de la Generalitat era el tripartit, aquí en aquest ple
s’han presentat mocions interpelant al Govern de la Generalitat en aquest cas, a
modificar lleis, i nosaltres formàvem part d’un partit polític que governava llavors i
assumim aquesta pertinença a un partit polític sense cap tipus de problema i sense
amagar-nos. Altres, o bé no tenen representació en altres institucions o quan la tenen
tampoc no la fan servir d’una manera pública. Nosaltres no ens avergonyim de formar
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Durán, qui diu: “Gràcies
senyora alcaldessa. Bé, els regidors de l’AEB pensàvem que veníem a un ple
municipal i ara ens estem trobant que estem com en un míting de campanya electoral
o de precampanya electoral. Perquè és clar, fer contínues al·lusions a que el PSC farà
o que el PSOE farà quan guanyi les eleccions, doncs bé, si vostès volen fer un míting
de campanya electoral no utilitzin el ple per fer-ho. I no ens agradaria haver hagut de
fer aquesta consideració, però considerem que és pertinent. Pel punt específic de la
LRSAL, bueno, a veure, el govern, sigui del partit que sigui, el que s’ha de fer és
derogar aquesta llei, això és evident. El govern, sigui del partit que sigui, el que ha de
fer és resoldre el finançament local, que és un mal endèmic que patim tots els
consistoris de l’estat. Dintre de la LRSAL, doncs bueno, el govern central i a Catalunya
també, el que s’ha d’apostar és per la concertació amb els municipis, i sobre tot el que
s’ha de fer des de les diferents institucions és definir de forma clara i concisa quin és el
marc competencial, però definir aquest marc competencial en base al sentit comú, en
base al sentit comú, perquè és clar, podríem fer moltes consideracions sobre la
LRSAL, però quan algú es preguntava què és el que realment doncs persegueix la
LRSAL?, doncs està claríssim, és la externalització d’uns serveis públics perquè hi
hagi unes multinacionals rapinyaires doncs que hi posin mà damunt d’aquests serveis
públics, en aquest cas, els serveis socials. Doncs mirin, fins i tot el Partit Popular,
evidentment en precampanya electoral se’n adona que la LRSAL és inaplicable. Tal
com està formulada és una llei que sembla feta no sé, no sé si és Groucho Marx o qui
que l’ha promulgada, però és inaplicable en molts dels seus plantejaments.
Afortunadament fa ara, com ja s’ha assenyalat encara no 15 dies, doncs parcialment
han anul·lat la seva aplicació en tot el que feia referència al traspàs de competències
des dels ajuntaments cap a altres ens supramunicipals. Gràcies”.

ACTA DEL PLE

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu:
“Moltes gràcies. La idea de la LRSAL es el fin del tentáculo de una ideología
neoliberal, en su desmantelamiento por todo lo público y limitando y desposeyendo de
competencias a los servicios públicos. El PP en su obsesión por extender la idea de
que el sector público es excesivo, caro, ineficaz, y cargarnos de alguna manera contra
los ayuntamientos, porque hay muchos y hay mucho funcionariado inútil. Esta idea de
demonizar la función pública por parte del pensamiento liberal, es la antesala para
poder justificar este desmantelamiento. La propuesta que nos parece más justa para la
gestión de los recursos, sería la del 40% ayuntamiento, 40% comunidades autónomas
y el 20% el estado central. En la idea hacia un estado federal o confederal, en la que
los recursos sean dispuestos por la institución más cercana a los ciudadanos. Muchas
gracias”.

La reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en materia de
prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en
otras competencias: sanidad, consumo, igualdad, políticas activas de empleo, etc.
La nueva Ley consagra una visión exclusivamente economista de las funciones
mismas del Estado, y en especial de las Entidades Locales, al citar la estabilidad
presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las
Administraciones públicas en vez de situar la atención en los ciudadanos/as y la
calidad en la prestación de servicios en el centro de la reforma.
Desde el principio, diferentes fuerzas políticas se han opuesto frontalmente a esta
reforma porque ataca y daña a la raíz misma del gobierno municipal, recorta
competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o la privatización
de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos. El texto es, además, un
ataque a la Carta Europea de Autonomía Local. También se han opuesto el resto de
los grupos de la oposición y alcaldes de toda España, incluidos muchos del Partido
Popular.
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La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local vino a reformar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, poniendo en jaque la base del municipalismo y del modelo
que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años.
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S’aprova per unanimitat el següent acord:

ACTA DEL PLE

part del Partit Socialista. Puc entendre el seu retret de que estem en un període
electoral i que es pot considerar, i ho respecto, respecto la seva opinió, però en
qualsevol cas jo entenc que és un tema d’actualitat, més enllà del procés electoral,
perquè fins fa 15 dies no en teníem la garantía de que a 15 de desembre es derogués
la disposició transitòria. Yo lo explico. La LRSAL, que es verdad, comparto con usted el
criterio de que es una ley de imposible cumplimiento, no de imposible incumplimiento,
de imposible aplicación por todas las dificultades que comporta, tenía una disposición
transitoria que decía que a 31 de diciembre de 2015, los ayuntamientos no podían
prestar los servicios sociales, osea, no era una disposición transitoria como a lo mejor
en servicios sociales, perdón, en temas de sanidad, que decía, los próximos 10 años,
poco a poco, se irá quitando la competencia, no. Esta tenía fecha de caducidad a 31
de diciembre. Hace un par de semanas el ministerio emitió un comunicado a los
ayuntamientos autorizándonos a prestar el servicio, pero hasta hace 10 días yo creo
que era un tema de actualidad, era un tema en el que yo creo que los ayuntamientos
nos tenemos que posicionar para decir que no estamos de acuerdo en que a 31 de
diciembre nos quiten la competencia de servicios sociales, porque era un drama y este
pleno también se ha posicionado en contra de la LRSAL a nivel general para
manifestar que no estábamos de acuerdo con esta ley, que en el fondo lo que plantea
es un modelo centralizador o recentralizador de competencias. Yo puedo estar de
acuerdo en que tenemos que negociar un modelo de prestación de servicios, es cierto
que en algunas ocasiones hay duplicidad de prestación de servicios por diversas
administraciones, pero eso no quita para negociar entre todos y todas qué
administración es la que consideramos más capacitada para prestar ese servicio. Y yo
entiendo que los servicios de proximidad los tienen que prestar los ayuntamientos y lo
que tienen que hacer el resto de administraciones es darnos recursos económicos
para que los podamos prestar con garantías de calidad. Por tanto es lo que
planteábamos a aprobar en este pleno”.

Se lleva a cabo, además, en un momento en que las cifras de pobreza en España son
cada día más dramáticas. En la actualidad, 1 de cada 5 personas viven en nuestro
país por debajo del umbral de pobreza. 2,8 millones de niños, el 33,8 por ciento de la
población menor de edad, están en riesgo de pobreza. La tasa de cobertura por
desempleo ha bajado hasta dejar desatendidas a la mitad de las personas en paro,
mientras que tener un trabajo, ya no garantiza salir de la pobreza en España.
En un contexto como el actual, es necesario potenciar los servicios a los que la
ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y atención social y
laboral.
En cambio la LRSAL supondrá para millones de personas perder la atención social
que reciben de sus Ayuntamientos, por ello, la Junta de Gobierno de la FEMP ha
pedido una moratoria de su entrada en vigor y la posterior derogación de la misma.
El Pleno Municipal adopta el siguiente acuerdo:
Único: Instar al Gobierno de España a :
c) Derogar la ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local.
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Con ello se crea una situación crítica para la continuidad del sistema público de
Servicios Sociales en España que se ha ido construyendo desde los años 80, sobre la
base del marco constitucional, y de los Estatutos de Autonomía.
En desarrollo del marco constitucional se ha ido consolidando el actual sistema público
de Servicios Sociales, basado en la cooperación entre administraciones y que permite
la aplicación del Plan Concertado de Servicios Sociales.
Esta reforma quiebra la estructura ya consolidada y limita extraordinariamente las
funciones de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social
de los consistorios a la mera “evaluación e información de situaciones de necesidad
social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”,
desnaturalizando por completo el sistema actual.

ACTA DEL PLE

Uno de los principales ataques al municipalismo de la LRSAL es un cambio profundo
en la organización del sistema público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto
y la relevancia de la Administración Local en el conjunto de las actuaciones del Estado,
desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este ámbito, uno de los más
importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y
cercanía para la prestación de los servicios. Se calcula que cuando el 31 de diciembre
entre en vigor la previsión de cesión de las competencias de servicios sociales
municipales a las CCAA, más de 8,5 millones de ciudadanos se verán afectados.
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Por ello, los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Plural, Unión Progreso y
Democracia, y Mixto (BNG, CC-NC-PNC y Compromís-Q) presentaron un recurso de
inconstitucionalidad contra esta Ley. Lo mismo hicieron algunas Comunidades
Autónomas. Igualmente, más de 3.000 ayuntamientos de toda España, que
representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, plantearon un conflicto
ante el Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local constitucionalmente
garantizada. Tanto los recursos presentados como el conflicto planteado fueron
admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional y están pendientes de tramitación y
sentencia.

d) Mientras tanto se compromete a tramitar, de forma inmediata, una modificación
legislativa que devuelva urgentemente a las Entidades Locales las
competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de
promoción y reinserción social, y reafirme la autonomía municipal
constitucionalmente garantizada, entendida como la capacidad de decisión en
todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria
coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios de
calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad.
6. TRACTAMENTS DE FERTILITAT A LA SANITAT PÚBLICA

L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Pilar Paz, qui diu: “Gracias señora alcaldesa.
Lo que recoge este acuerdo, es la ampliación de un derecho, la garantía pública de un
derecho sin tener en cuenta las posibilidades económicas de las personas. No
podemos estar de acuerdo en el intento de mantener la idea tradicional de familia en
prejuicio de nuevas formas familiares más acordes a una sociedad moderna,
avanzada y libre. En un país donde tenemos la tasa de natalidad más baja de Europa,
es una auténtica contradicción. En definitiva es un intento de recuperar la idea de
igualdad ante la ley como sujeto. Es una clara discriminación por razón de edad.
Gracias”.
La senyora alcaldessa diu: “Gràcies. Bueno, és una altra violència de gènere el poder
impedir a les dones ser mares quan vulguin i com vulguin, sense necessitat d’acreditar
que són estèrils i que no poden tenir fills des d’una perspectiva natural, en pleno siglo
XXI es para nota.
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A continuació, la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Mª José Granados,
qui diu: “Gracias alcaldesa. Bueno, ante nosotros tenemos otro tipo de discriminación.
La discriminación a los nuevos modelos de familia. El 23 de julio de 2013, el Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó un documento propuesto por el
Ministerio de Sanidad. Este documento, define para aquellas mujeres que quieren
acceder a los tratamientos de fertilidad desde la sanidad pública, restrictivas
condiciones. Estas duras condiciones, que en Cataluña se llevan aplicando desde julio
del 2001, a través del Protocol d’Estudi i Tractament de l’Esterilitat, fomentan una
realidad social en la que formar una familia es un privilegio reservado a un único
modelo de familia. Debemos fomentar en las escuelas que existen otros modelos de
familia, porque existen y conviven cada día con nosotros, ya que creemos que un
modelo de familia puede ser plural y diverso. Por esto, y porque es una medida
manifiestamente inconstitucional, ya que el artículo 14 de la Constitución establece
que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer cualquier tipo de
discriminación por motivo de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social, instem al Govern de la Generalitat a
modificar el ja citat protocol, incloent així dins dels supòsits d’estudi i de tractament a
les mares soles i a les parelles de dones, ja que si no és així, no únicament aquesta
mesura suposa que la dona no tingui aquest dret, sinó que a més a més, només el
tingui en funció de la seva parella masculina. No deixa de ser un altra forma de
repressió a la dona. Gràcies”.

ACTA DEL PLE

Per indicació de l’alcaldessa, la secretària llegeix la proposta d’acord.

S’aprova per unanimitat el següent acord:
Atès que el Consell lnterterritorial del Sistema Nacional de Salut va aprovar el 23 de
juliol de 2013 un document proposat pel Ministeri de Sanitat on es definien condicions
restrictives per a les dones que volen accedir als tractaments de fertilitat des de la
sanitat pública. Segons aquest document només hi poden accedir les parelles
formades per una dona menor de 40 anys i un home de menys de 55, sense cap fill
comú previ i sa i que comptin amb un diagnòstic d'esterilitat després d'haver realitzat el
corresponent estudi.

Atès que la multiplicitat d'identitats amb que cada persona ens identifiquem, ens situa
en un lloc determinat de l'escala social. Així, aquelles identitats menys privilegiades pel
sistema tenen majors cotes de vulnerabilitat. Per aixo algunes característiques
identitàries com l'origen ètnic, la classes social, la identitat de genere, l'orientació
sexual o els tipus de diversitat funcional de cada persona són crucials per la posició
social que ocupa. Aquesta és una qüestió que tots els governs han d'ocupar-se per
eliminar les diferents formes de discriminació que tenim a la nostra societat.
Atès que aquesta és una mesura manifestament inconstitucional: l'article 14 de la
Constitució estableix que "els espanyols son iguals davant la llei, sense que pugui
prevaler cap tipus de discriminació per motiu de naixement, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social". Aquesta mesura suposa
que la dona no tingui aquests drets, sinó que només el tinguin en funció de la seva
parella masculina.
Per tot aixo, el ple adopta els següents acords:
Primer. Instar el Govern de la Generalitat a modificar el "Protocol d'estudi i tractament
de l'esterilitat" per a la xarxa sanitària d'utilització pública per a incloure dins els
supòsits d'estudi i de tractament a les mares soles i a les parelles de dones.
Segon. Comunicar aquests acords als diferents grups parlamentaris i a les entitats
municipalistes.
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Atès que formar una família no és un caprici ni hauria de ser un privilegi reservat a un
únic model de família. El fet d'excloure a les dones soles i a les parelles de dones de
les tècniques de reproducció assistida gratuïtes només respon a criteris ideològics
discriminatoris, homòfobs i sexistes.

ACTA DEL PLE

Atès que a Catalunya aquests criteris ja s'apliquen des del juliol de 2001, quan el
Departament de Salut va fer un "Protocol d'estudi i tractament de l'esterilitat" per a la
xarxa sanitària d'utilització pública. Aquest Protocol estableix les mateixes restriccions
fixades pel Ministeri de Sanitat: fixa que ha de ser una parella de més de 18 anys i que
ha de portar més d'un any intentant tenir fills. Exclou les dones de més de 40 anys i els
homes de més de 55 i, per últim, demana que la infertilitat ha d'haver estat
diagnosticada.
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Atès que amb aquestes condicions, el Ministeri exclou a les dones soles i a les
parelles de dones de l'accés a les tècniques de reproducció assistida gratuïtes, dins el
sistema de la sanitat pública.

7. PER L'ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L'ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA

S’aprova per unanimitat el següent acord:
En aquesta època de crisi i de transició, en que les polítiques públiques de promoció
econòmica i d'ocupació aplicades fins ara es revelen insuficients, és l'hora d'explorar
un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos endògens
i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l'economia a fi de resoldre
més eficaçment les necessitats de la ciutadania. El fet que les iniciatives de
Ajuntament de Badia del Vallès
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A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu:
“Moltes gràcies. La economía solidaria surge de la necesidad de la respuesta a la
creciente deshumanización de la economía y el deterioro del medio ambiente y la
calidad de vida, así como la falta de valores éticos que producen una degradación
creciente en la cultura y en la educación. Las consecuencias más evidentes de esta
deshumanización de la economía son, el incremento de la pobreza y las
desigualdades sociales, afectando éstas en especial a las mujeres, la exclusión social
y la economía, el paro y el empleo en precario. La magnitud del problema que nos
rodea, genera desafíos y exige respuestas que salgan al paso de tantas carencias y
deterioros. Por ello BeC apoyará la economía solidaria como un instrumento que
permita desarrollar una sociedad más justa y solidaria, cambiando hacia el desarrollo
sostenible y teniendo en cuenta la interdependencia de lo económico, lo social, lo
ambiental y lo cultural. Esto es, una economía basada en una calidad de vida de las
personas como actoras protagonistas de su propio desarrollo y el de todos, y no meros
súbditos contribuyentes destinatarios de las decisiones de otros. En fin, el fin principal
es hacer posible esta otra manera de enfocar y gestionar la economía, a través de
potenciar, apoyar y coordinar las iniciativas asociativas empresariales, económicas y
financieras que están comprometidas. Muchas gracias”.
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A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Encarna Rodrigo, qui
diu: “Gracias señora presidenta. Cuando hace años que vives una época de crisis y de
transición y percibes que las políticas públicas de promoción económica y de
ocupación aplicadas hasta el momento son insuficientes, es hora de dar paso a un
nuevo modelo de desarrollo territorial que tiene como fin resolver de manera más
eficiente las necesidades de la ciudadanía. La peculiaridad de este modelo es que
recoge las iniciativas de los propios vecinos y vecinas de la llamada economía social y
solidaria, priorizando la satisfacción de necesidades y la actualidad social y actuando
con compromiso social y ambiental. Estas iniciativas pueden ser ya consideradas
como agentes de desarrollo local, ya que contribuyen a la creación de puestos de
trabajo, facilitan servicios locales y además lo realizan promoviendo la acción
ciudadana y reforzando los vínculos comunitarios. Por estos motivos, los
ayuntamientos como el nuestro, tenemos argumentos para impulsar, y así lo estamos
haciendo, este nuevo modelo de desarrollo territorial, manifestando así nuestra
voluntad de contribuir al crecimiento de la economía social y solidaria en nuestro
municipio, adhiriéndonos por tanto a la red de municipios por la economía social y
solidaria. La promoción económica, como término tradicional que engloba las acciones
para el desarrollo de las ciudades, no será efectiva si no incorporamos al desarrollo
económico nuevos modelos de crecimiento, además del desarrollo social y
medioambiental”.

ACTA DEL PLE

Per indicació de l’alcaldessa, la secretària llegeix la proposta d’acord.

l'anomenada economia social i solidaria neixin per l'empenta deis mateixos veïns i
veïnes, no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social,
s'organitzin de manera democràtica i actuïn amb compromís social i ambiental les fa
especialment indicades per ser un bon aliat per impulsar des deis ajuntaments i altres
ens locals aquest nou model de desenvolupament territorial.

Per a totes aquestes consideracions, els ajuntaments sotasignats manifestem la nostra
voluntat de contribuir al creixement de l'economia social i solidaria als nostres
municipis i de fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors i des de la creació
d'espais comuns entre nosaltres que ens permetin compartir línies de treball, bones
practiques, reflexions, activitats i recursos. Amb l'objectiu d'aprofundir en aquesta
col·laboració i crear eventualment una xarxa de municipis per l'economia social i
solidaria, acordem de celebrar una propera trobada en el primer semestre de l'any
següent.
El Ple municipal acorda:
Primer. Donar suport a la Declaració de Barcelona sorgida de la Trobada Internacional
de Municipalisme i Economia Solidaria que va tenir lloc els dies 22 i 23 d'octubre i
formalitzar l'adhesió de l'Ajuntament de Badia del Vallés a la Xarxa de Municipis per
l'Economia Social i Solidaria
Segon. Traslladar el present acord al comissionat d'Economia Social i Solidaria de
l'Ajuntament de Barcelona, a la Xarxa d'Economia Social i Solidaria, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis
8. PER L'ADHESIÓ AL MANIFEST PER LA DEROGACIÓ DEL RD 900/2015
D'AUTOCONSUM
Per indicació de l’alcaldessa, la secretària llegeix la proposta d’acord.
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De fet, podem considerar que aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament
local; per· que creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten
serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més,
promovent l'acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.

ACTA DEL PLE

A més, molts projectes de l'economia social i solidaria neixen per resoldre necessitats
d'una col·lectivitat concreta; les persones que els impulsen acostumen a viure en el
mateix territori on fan l'activitat, com també els seus proveïdors i col·laboradors: sovint
donen suport a activitats socials i culturals de l'entorn, i els beneficis econòmics que en
resulten tendeixen a circular dins el territori.
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En aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer empresa ha
crescut quantitativament, s'ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya
tenim milers d'iniciatives de tota mena: cooperatives agràries i industrials, però també
moltes d'altres que donen serveis a les persones i les empreses, cooperatives que
agrupen comerciants i altres professionals, grups de consum agroecológíc, projectes
d'economia col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme responsable,
associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances ètiques, empreses
d'inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança compartida, bancs de
temps, monedes socials, etc.
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A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu:
“Gracias señora alcaldesa. A ver, la idea de este real decreto, el decreto 900/2015, es
un ataque directo a la línea de flotación de lo que sería un nuevo modelo energético.
Es cierto, y he de confirmar algunos de los detalles que ha dado el señor Rafa Moya,
en cuanto a diseccionar un poco todo este real decreto. Yo, que no lo voy a leer todo,
voy a leer dos frases, una de una disposición y una del art. 17, y es meramente tan
contradictorio entre esta disposición y el art. 17 que a partir de ahí ya se puede hacer
un argumentario para decir realmente lo que pretende este decreto es cargarse la
posibilidad de montar, de construir, de crear un nuevo modelo energético. En la
disposición segunda dice “la generación distribuída, presenta beneficios para el
sistema, fundamentalmente en lo relativo a producción de pérdidas en la red, en los
supuestos en los que las instalaciones de generación se encuentran cerca de los
puntos de consumo”. Eso dice aquí. Un párrafo más abajo vuelve a repetir “no
obstante la generación distribuída no reduce los costes de mantenimiento de las redes
de transporte y distribución ni otros costes del sistema eléctrico, que deben ser
cubiertos con cargo de los ingresos de dicho sistema eléctrico”. Es decir, nos está

ACTA DEL PLE

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu:
“Gracias alcaldesa. Bueno, en primer lugar quería mencionar o explicar varios puntos
importantes del RD 900/2015 de 9 de octubre. En principio este real decreto, mantiene
el derecho y regula todo el tema del autoconsumo, pero bueno, aparecen una serie de
circunstancias que lo que hacen es penalizarlo más que favorecerlo. En primer lugar,
es cierto que una red de autoconsumo normalmente suele tener dificultades eléctricas
durante las horas que no produce suficiente energía, por falta de sol o por falta de
viento. Y ahí empieza el problema de esta regulación. Las personas que puedan tener
una red de autoconsumo, por estas circunstancias, necesitarán estar conectadas a la
red para las horas que no pueden producir la energía que necesitan. Pero claro, al
conectarse a la red en esta modalidad, hay que seguir pagando todos los costes
comunes que tiene un consumidor normal, independientemente de si se está
consumiendo o no se está consumiendo energía. Dichos cargos incluyen el transporte
y la distribución de energía, la deuda para hacer frente al déficit tarifario, el subsidio a
Canarias y Baleares, los pagos por capacidad y los incentivos a renovables. Todo esto
representa más del 50% de la factura. En definitiva, aunque no tengas que consumir
electricidad, tienes que pagar todas esas tarimas. Esto es lo que se conoce como el
peaje eléctrico. Sí que es cierto que dentro de este real decreto dice que si la
instalación es de menos de 10 kw, que podría ser la instalación de una casa normal,
estarías exento de pagar esa parte del peaje. Por otro lado está el tema de verter a la
red eléctrica la energía sobrante de autoconsumo. Esta nueva normativa sí que lo
permite, permite que el excedente de energía lo puedas introducir a la red, pero no te
van a pagar nada por ello, vas a trabajar gratis para las compañías. Todo lo que
produzcas de más, se va a la compañía. Por otro lado, sí, quien tenga una instalación
de más de 100 kw y una capacidad de generar más de 100 kw sí que les pagarán,
pero claro, son las grandes compañías o las grandes instalaciones, que eso es lo que
se llama el pull de la electricidad. Esta gente sí que cobrará, el de a pie no, pero ellos
sí. Además de todo esto, si tuvieras una instalación que fuera lo suficientemente capaz
de generar energía, pero dijeras, mira me la voy a guardar en baterías, porque dices
mira la guardo en baterías y así luego la puedo utilizar, si fuera una instalación de más
de 100 kw, además si la viertes otra vez a la red, si la instalación tiene baterías, pues
tampoco te pagan. En definitiva, de esta regulación sólo sale beneficiado el monopolio
de las grandes compañías eléctricas, por tanto, daremos apoyo a la moción en contra
de este real decreto”.

L'autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear un nou
model energètic sostenible que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic.
L'autoconsum contribueix a reduir la dependència energètica de !'exterior -que en el
cas de l'Estat espanyol és el 86% - i genera energia elèctrica de forma
descentralitzada i respectuosa amb el medi ambient. D'altra banda, incrementa
l'eficiència energètica, millora la competitivitat de les empreses, crea ocupació i
fomenta l'economia local; a més, és una eina que, en mans de l'Administració Pública,
pot pal·liar la pobresa energètica. Molt més quan, a dia d'avui, no requereix de cap
subvenció pública per desenvolupar-se en el nostre país.
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S’aprova per unanimitat el següent acord:

ACTA DEL PLE

diciendo que un nuevo modelo energético basado en la autoproducción, en el
autoconsumo es beneficioso porque está cerca el productor y el consumidor. Ahora
bien, por otro lado nos está diciendo esto es carísimo, y como es carísimo vais a pagar
todos. Y es lo que nos está diciendo este real decreto. La idea es seguir manteniendo
cautivos a consumidores, a usuarios, a ciudadanos y empresas de las grandes
empresas productoras, comercializadoras y distribuidoras de la energía eléctrica. Son
estos grandes monopolios, son estos grandes oligopolios que nos tienen cautivos a
todos y de los cuales somos incapaces de podernos deshacer y en el momento que ha
habido tecnológicamente la posibilidad de podernos salir, han fomentado, han creado,
han gestionado, han potenciado un real decreto que lo que te hace te vuelve a
maniatar. E incluso en algunos momentos, van a arruinar a más de un pequeño
inversor, en algunas determinadas instalaciones, porque la inversión que pretendían
recuperar con el tiempo, no lo van a lograr a través de este real decreto. Estamos en
BeC por un tema, y es acabar con este modelo energético dependiente, que lo que
conduce es a este monopolio, a este continuo depender de precios que bien, bien, no
sabemos exactamente cuánto es. Se habla mucho a lo mejor de los problemas de
tarifación y del famoso déficit tarifario. Cuando alguien les pregunta a las empresas
productoras, generadoras de energía, cuánto vale generar 1 kw/h en el mix este que
tenemos, la respuesta es el vacío, la nada, no te explican, son incapaces de decirte
cuánto nos cuesta. Y sí que es verdad que a la hora de añadir o de proporcionar una
serie de gastos, como por ejemplo, la insularidad, etc., etc., todo eso te lo manifiestan.
Es decir, te explican y te exponen cuánto es el costo, pero no cuánto es el beneficio
que obtienen, con lo cual a finales de año, o trimestralmente, las grandes empresas
nos saltan en los medios de comunicación con unos beneficios, bueno, escandalosos.
Y al final, quienes somos consumidores de energía, porque necesitamos energía para
poder tener un mínimo de calidad de vida, vemos como sufre, como se padece
alrededor nuestro, en muchas casas, pobreza energética, dificultades para pagar, y
todo este tipo de temas. Finalizamos. Yo lo que quiero exponer en este intento de
explicar de manera planera y sencilla el por qué estamos en contra de este real
decreto. La idea es democratizar los ámbitos de producción y de distribución de la
energía. Podemos democratizar ámbitos de votación, de participación, de la palabra,
pero la energía, en el fondo, también constituye un ámbito importantísimo para poder
tener eso que decimos una verdadera democracia, una auténtica democracia, y por
tanto, y esto sí que es un reto para las fuerzas de izquierdas, y la izquierda del siglo
XXI, conseguir democratizar el ámbito y el mundo de la producción y distribución
energética, va a ser un gran reto. Evidentemente no es un reto de la izquierda de
Badia, es un reto de la izquierda a nivel europeo, cuando no mundial. Porque si no
conseguimos esta verdadera democratización, podremos estar hablando de una
democracia formal, que en la realidad muchos de sus derechos han quedado
secuestrados. Gracias”.

Per aquestes raons i per la necessitat de democratitzar l'energia, tal com recull la
proposta d'Unió Energètica de la Comissió Europea, qualsevol normativa reguladora
de l'autoconsum hauria de tenir com a principal objectiu afavorir-lo i, per tant,
inspirar-se en les millors practiques disponibles a nivell internacional.

Segon. Instar a obrir un procés participatiu de redacció, amb la màxima urgència,
d'una normativa realment favorable al desenvolupament de l'autoconsum que permeti
la societat en el seu conjunt gaudir dels seus beneficis econòmics, ambientals i
socials, tenint en compte les consideracions dels diferents agents afectats per aquesta
normativa.
9. MOCIO BeC: EN DEFENSA DE LA QUALITAT DE L'AIRE, CONTRA EL
FRAU DE LES EMISSIONS, PER UNA PLANIFICACIÓ DE LA MOBILITAT I
PER L'IMPULS DE LA MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA DE LA
INDÚSTRIA CATALANA DE L'AUTOMOCIÓ
Per indicació de l’alcaldessa, la secretària llegeix la proposta d’acord.
A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu:
“Gràcies senyora alcaldessa. Molt bé. Una altra vegada ens trobem aquí amb un tema
que és preocupant, i torna a ser preocupant. Perquè no és que es tracti d’una errada.
No ha estat una errada de l’enginyeria, ha estat una estafa. Una estafa feta a
conciència. Una estafa que ha estat feta només per l’intent de guanyar quotes de
mercat. I ho dic, que per nosaltres aquest exemple torna a ser una exemple de la
màxima ambició que podem tindre amb un model, amb un model econòmic, que
anomenem capitalisme, que anomenem economia de mercat, però que tornem a
trobar que o posem unes regles clares i posem unes regles molt estrictes o això es pot
convertir en una questió que no arribaríem mai a entendre ni a controlar. La idea final
de tot això és no és el debat en si, la tecnologia del diesel o la tecnologia de la
gasolina, no, no. Nosaltres creiem que aquest és un fals debat. En el fons del tot són
grans multinacionals i empreses que per lluitar per quotes de mercat són capaces de
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Primer. Instar a la derogació del Reial Decret 900/2015 de 9 d'octubre, pel qual
s'estableix la regulació de les condicions administratives, tècniques i econòmiques de
les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció
amb autoconsum perquè sigui modificat íntegrament considerant les millors practiques
disponibles

ACTA DEL PLE

Per tot això, el Ple adopta els següents acords:

Número : 2015-0017 Data : 03/02/2016

Des de les administracions municipals, provincials i autonòmiques no hem ni podem
romandre aliens a aquest canvi. Les administracions públiques territorials són les més
properes a la ciutadania, i per aixo les primeres que han d'exercir un paper
exemplaritzant i informatiu: són gestores d'un enorme patrimoni que té uns costos
creixents en matèria d'energia. Costos que, en moltes ocasions, pateixen d'una gestió
inadequada. Hi ha un gran potencial de generar estalvis importants, que poden
destinar a fins socials, especialment a la impulsió de mesures contra la pobresa
energètica. Per tant, hem d'utilitzar tots els recursos a la nostra disposició per garantir,
dins el marc de les nostres competències, una transició ordenada cap a un model
energètic net i sostenible.
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La senyor alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: “Gracias
alcaldesa. En primer lugar decir que daremos apoyo a la moción, pero primero quería
matizar un par de cosas. Esta denuncia de esta estafa que ha aparecido, bueno, aquí
es una intrusión del mercado europeo en el mercado americano, que intentan entre
todos cubrirse las espaldas y buscar culpables y buscar situaciones. No sólo
Volkswagen, vendrá BMW, vendrán más marcas porque bueno, están mirando ya que
todos, entre ellos están haciendo unas trampas impresionantes. Lo que sí que
pedimos es a la Generalitat y al Estado que exijan responsabilidades al Grupo
Volkswagen como dice la moción, y que se depuren estas responsabilidades y se
sancione a los directivos responsables, pero fuertemente, porque bueno, se les ha
pillado el pastel, pues tendrán que pagar por él. Porque si no, pues mira, lo seguirian
haciendo y se estarían aprovechando de todo esto. El Grupo Volkswagen tiene que
devolver íntegramente todas las ayudas recibidas por los diferentes planes de apoyo y
estímulo al sector, por la compra de vehículos nuevos que se le han dado. Que se han
llevado bajo una publicidad engañosa. Hay gente que se ha comprado estos
vehículos, con una publicidad de unas emisiones, de unos consumos que se ha
demostrado en la práctica que no son reales. Que la devolución de estas ayudas no
pase como siempre, que sea a costa de los trabajadores del grupo Volkswagen,
porque igual que hemos rescatado a los bancos con dinero público, Seat se ha venido
muy favorecida por dinero público. Han podido mantener su planta de producción, en
Martorell por ejemplo con fuertes inyecciones de dinero público. Hace 2 ó 3 años se
puso de manifiesto cuando iba a llegar a la planta de Martorell el Seat Q3, bueno, la
empresa decía que necesitaba una inversión de 300 millones de euros para que este
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fer coses que saben que són nocives per la salut de les persones, i que només per
una questió econòmica, d’aconseguir vendre més, guanyar més, són capaços de
fer-ho, i que per una casualitat, jo crec que ha estat una casualitat, perquè ben bé, han
descobert que estaven fent una estafa a conciència, no ha estat una errada
tecnològica, no. La moció, tal i com diu, no és una moció que vagi en el sentit de dir,
volem que posem noves normes i... no, no. El que volem és que es depurin
responsabilitats. Hi ha uns directius que són responsables i que sabien conscientment
que això s’estava fent. I un altre fals debat és aquest compte amb aquest tipus de
questions perquè es poden posar en perill les inversions que faciliten els llocs de
treball que genera una empresa com pot ser Seat o Volkswagen. Nosaltres creiem que
allò és un altre miraig, un altre cop, perquè el que estem demanant i el que hem de
demanar i el que hem de ser capaços i capaçes de tirar endavant és que millorin les
tecnologies, que facin més netes aquestes tecnologies precisament del món de
l’automòbil. Dit això, sabeu i podeu entendre que el nostre model de mobilitat és un
model diferent, és un model més basat en el transport públic, en xarxes
d’intercomunicació, en el vehicle elèctric, que segurament serà el vehicle de més futur,
no? Però mentres arribem a ser capaços i capaçes de fer aquest model, jo crec que
hem d’estar molt vigilant i molt curosos en aquest tema. Finatlizo amb una frase típica i
amb aquella retahila que no per ser vella i escoltada contínuament ens hem d’oblidar
en aquesta sessió plenària i diàriament, i és aquella vella dita ecologista que diu “quan
hagin matat el darrer arbre, quan hagin embrutat el darrer riu, quan hagin mort l’últim
mar, llavors ens adonarem de que els diners no es poden menjar”. Jo crec que és una
cosa molt senzilla, però alhora ens ha de fer veure que al darrera de totes aquestes
accions, i torno a dir, això no ha estat una errada, ha estat una estafa feta a conciència
per guanyar més diners, per guanyar quota de mercat, al darrere de tot això sempre hi
ha l’ambició que és amb lo que se sustenta un model econòmic que sense dir, que no
cal ni dir-ho, hem de buscar entre tots i totes una alternativa, perquè sinó ens conduirà
a la debacle total. Gràcies”.

vehículo se produciera aquí, y para que no hubiera despidos y 100 millones llegaron
directamente en subvenciones y préstamos a través del plan de competitividad del
Estado, y el resto llegó a través de los 446 millones que la Generalitat destina a
fabricantes y empresas de componentes en Cataluña. Que la mayor parte del pastel
se la llevaron ellos. Por otro lado decir e instar al Estado y a la Generalitat a que se
revisen todos los protocolos y se actualicen todas las normativas en lo referente al
tema de emisiones, tanto en situaciones de estático, con el coche detenido, como es
en la ITV, que es cuando estos vehículos pasan todos los controles, cuando están
quietos el software se activa y ahí las emisiones son las que marca la normativa, y que
se relicen pruebas en movimiento, porque si no estaremos en las mismas. Por otro
lado instar a que se tomen medidas para impulsar políticas de i+d+i, para la búsqueda
de sistemas de energía alternativas para la automoción. Si somos capaces con un
móvil de hablar de aquí a Estados Unidos con una batería, si no van los coches ya con
batería es porque no quieren. Gracias”.

Davant d'aquesta situació d'engany i riscos ambientals, els poders públics democràtica
han d'intervenir evitant que les medicions siguin falsejades, garantint els drets deis
consumidors i sancionant amb fermesa als directius responsables del frau.
Així mateix cal d'establir calendaris i terminis realitzables però ambiciosos que
propiciïn que la indústria innovi tecnològicament reduint les emissions de tot tipus de
vehicles, alhora que, en paral·lel, es desenvolupen per part de l'administració les
inversions necessàries per millorar la qualitat i l'abast del transport públic; així com per
implementar una planificació de la mobilitat de les persones i les mercaderies
orientada a minimitzar i optimitzar els desplaçaments.
A Catalunya, l'automoció és la tercera activitat industrial més rellevant, genera el 7%
del PIB català, i hi treballen entorn a 100.000 persones (entre llocs de treball directes
indirectes) tractant-se d'una indústria que proporciona ocupació estable i de qualitat.
L'administració ha de vetllar per la salut de les persones i per la qualitat de l'aire i, al
mateix temps ha propiciar que les companyies realitzin les innovacions tecnològiques
que garanteixin la continuïtat del teixit industrial català evitant-ne la seva
deslocalització.
Per aquests motius el ple l'adopta el següents acords:
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Aquesta crisi es produeix en un context de batalla comercial entre la tecnologia dels
motors diésel (on les companyies europees disposen d'avantatge) i els motors de
gasolina (amb avantatge nord-armerícà i japonés). La tecnologia diésel té la
problemàtica d'unes majors emissions de partícules i de NOx (que en concentracions
altes poden afectar a la salut) i la tecnologia deis motors de gasolina té la problemánca
de la major emissió de C02 (gas causant del canvi climàtic).

ACTA DEL PLE

El 19 de setembre va esclatar la crisi per la manipulació de les emissions de NOx de
determinats motors diésel destapada perles autoritats nord-americanes que van posar
de relleu que el motor d'alguns models del grup Volkswagen superaven maliciosament
les inspeccions tècniques mitjançant un software que detectava que s'estava realitzant
una inspecció.
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S’aprova per unanimitat el següent acord:

Primer. Exigir a la Comissió Europea, al Govern de l'Estat i al grup Volkswagen la
màxima transparència sobre els fets ocorreguts i que es depurin responsabilitats i es
sancionin els directius responsables.
Segon. Exigir al grup Volkswagen que proporcioni tota la informació als consumidors
afectats i que assumeixi la totalitat del cost de les reparacions que calgui realitzar.
Tercer. Instar a la Comissió Europea i a l'Estat perquè verifiquin els sistemes de
medició de les emissions, garantint que es compleix la normativa vigent de limitació
d'emissions i de protecció de la qualitat de l'aire.

10. MOCIÓ BeC: DECLARACIÓ DE BADIA COM A TERRITORI SOCIALMENT
RESPONSABLE (TSR) I COMPROMÉS AMB LA BANCA ÈTICA
Es deixa sobre la taula la moció presentada pel grup municipal de Badia en Comú
sobre la declaració de Badia com a territori socialment responsable (TSR) i
compromès amb la banca ètica.
11. MOCIÓ AEB: PER LA UTILITZACIÓ DE L'HOTEL D'ENTITATS ELS CAPS
DE SETMANA

ACTA DEL PLE

Cinquè. Instar a l'Estat i la Generalitat a impulsar una Política Industrial i d'l+D+i
orientada a la modernització i a la innovació tecnològica en el camp de l'automoció,
com a sector estratègic de l'economia catalana i del teixit industrial del país.
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Quart. Instar a l'Estat i la Generalitat a realitzar el seguiment institucional necessari per
garantir que es porta terme el Pla Industrial vinculat a la inversió 3.300 milions a
Catalunya ja anunciada pel grup Volkswagen; i que es manté el compromís de
manteniment deis llocs de treball i que es continua avancant en la conversió en
plantilla deLs contractes d'ETT.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Ruth Escolá, qui diu: “Gracias
señora alcaldesa. Desde AEB consideramos que el tejido cultural y asociativo de una
población es parte importante de su desarrollo. Entendemos que es algo que hay que
mimar, y para ello debemos poner a su servicio todos los medios necesarios. En
Badia, por fortuna, tenemos asociaciones de todo tipo, pero no disponemos de
espacios suficientes y necesarios para poder ofrecerles un buen desarrollo de su
actividad, con lo cual consideramos que debemos optimizar al máximo lo que haya a
nuestro alcance, y a nuestro alcance está el Hotel de entidades. La cultura y el
asociacionismo no debe tener horarios reducidos y mucho menos descansos de fin de
semana, pues es precisamente durante ese descanso cuando la población puede
involucrarse, ya que dispone de más tiempo y así participar. Es por ello que desde
AEB pedimos el apoyo para esta moción y agradecemos de antemano el apoyo de las
formaciones que la suscriban. Muchas gracias”.
Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu:
“Moltes gràcies senyora alcaldessa. Des de BeC volem dir que n’estem molt
orgullosos, de precisament, de la capacitat d’associació i de creació d’entitats que fan
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Per indicació de l’alcaldessa, la secretària llegeix la proposta d’acord.
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La senyor alcaldessa diu: “Només afegir, agraïr al grup de l’AEB que hagi recollit les
aportacions que s’han fet des del Partit dels Socialistes, perquè és un tema que
portem treballant des de fa molt de temps. No ha estat fàcil les negociacions amb la
Generalitat, però agafem el compromís de rependre aquestes negociacions perquè la
veritat és que és una pena que un equipament com l’Hotel d’Entitats estigui tan poc
aprofitat, perquè tampoc no és agradable, jo crec que l’hem de donar també una
flexibilitat perquè ha de ser agradable. I posar també sobre la taula la reflexió que
nosaltres també ens vam fer com a administració i com a organització, de quina
manera compatibilitzar les normes que han de regir qualsevol utilització d’espais
públics també amb els grups no organitzats, perquè és veritat que treballem molt amb
els grups organitzats, amb les entitats que poden disposar d’una determinada
estructura i d’un determinat paràmetre que fa més fàcil la utilització d’espais públics,
però és veritat que ens hem adonat que hi ha grups de ciutadania no organitzada, però
que són grups, que també volen fer activitats i també els hem d’incorporar d’una
manera normal a la utilització d’espais públics. Nosaltres estem treballant en això
també per veure com ho fem i com ho encabim i com posen en un equilibri la llei que
ens regeix com a administració, però també dotar de flexibilitat, perquè bueno, sobre
tot els grups de joves, que no li pots demanar una persona per fer una activitat que faci
una associació, cada cop que hi ha una persona interessada en fer una determinada
activitat. I que la Generalitat jo crec que ha de donar aquest pas per facilitar també el
gaudiment d’un espai que la veritat és que és molt xulo i està molt poc aprofitat i
nosaltres ens estem trencant les banyes per donar el poc que tenim que l’han de
compartir les entitats, que fem de més i de menys perquè tothom hi càpiga. Doncs per
suposat que aprobem la moció i agafem el compromís de tornar a parlar amb la
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A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Antonio Rodríguez, qui
diu: “Gracias señora alcaldesa. Es cierto que nuestra ciudad, Badia del Vallés, posee
un tejido asociativo rico y dinámico y que esto ha hecho y hace que Badia sea un lugar
especial. Valores como la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en equipo, se vean
reflejados día a día en nuestras calles, y por eso, el grupo municipal socialista dedica
una parte importante de los recursos municipales a fomentar y facilitar espacios para
este hábito tan saludable. El Centro Cívico pertenece a la Generalitat. Proporciona un
servicio a la ciudadanía excesivamente rígido, burocrático y no da respuestas a las
necesidades del mundo asociativo. Fijar horarios de lunes a viernes, no favorece las
actividades asociativas y culturales que se ejercen en los espacios de ocio,
principalmente los fines de semana. Por ello, es del todo necesario que se aplique y
flexibilice. Ya hace muchos años que luchamos para conseguir lo que hoy el grupo
municipal de AEB solicita aprobar en este pleno. Así pues, nuestro voto será a favor, y
cabe destacar, que este voto a favor lleva un compromiso inmediato de ponernos en
contacto con el Departamento de Bienestar Social y Familia, para continuar con la
lucha y conseguir que nuestras entidades tengan otro punto de encuentro adicional
para el fin de semana, aumentando así la oferta cultural de nuestra ciudad. Gracias”.

ACTA DEL PLE

una labor molt important i que reverteix molt directament en algo molt positiu a la
ciutadania. I per això estem d’acord amb aquesta moció i la recolzarem. No obstant,
hem de dir que aquesta responsabilitat, no correspon aquesta decisió només a
l’ajuntament sinó que l’ajuntament li ha de demanar a la Generalitat i aquesta última
decisió la té la Generalitat. Tant debó la Generalitat comprengui que estem en una
situació on la gent s’ha d’organitzar i ha de tindre espais per poguer reunir-se i treballar
tranquil·lament i tens tota la raó quan dius que a vegades la burocràcia per demanar
un espai i la manca d’espais doncs fan que això vagi encara més lent, i per això BeC
recolzarà aquesta moció sense cap tipus de dubte. Gràcies”.

Direcció General de la que pengi, perquè és veritat que l’Hotel d’Entitats ha penjat de
moltes direccions generals determinades i ho farem demà mateix”.
S’aprova per unanimitat el següent acord:
Atès que Badia del Vallès ha estat, històricament, una ciutat amb ric i dinàmic teixit
associatiu molt vinculat a la vida del poble.
Atès que aquest teixit associatiu, que és un element cohesionador i socialitzador que
aporta valors com la participació, el voluntariat i la democratització cultural, necessita
espais per al seu desenvolupament.

Atès que l'Ajuntament de Badia del Vallès en moltes ocasions ha traslladat aquest fet a
les direccions generals de les que ha anat depenent l'Hotel d'Entitats, arribant a
demanar la gestió municipal d'aquest espai per que sigui d'una major utilitat al mon
associatiu i cultural de la ciutat, però mai hem tingut una resposta positiva per part de
la Generalitat.
Per tot això el Ple adopta els següents acords:
Primer. L'Ajuntament de Badia del Vallès reprendrà les converses amb el departament
de Benestar Social i Família a fi que l'Hotel d'Entitats de la ciutat obri els caps de
setmana en horari de matí i tarda, i doti d'una major flexibilitat als requisits establerts
fins ara per la concessió d'espais treien tota la burocràcia innecessària que fins ara
s'imposa a les entitats del municipi.
Segon. Comunicar aquests acords a totes les entitats culturals de Badia in
12. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No hi ha.
II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCADIA
La Corporació es dona per assabentada de les resolucions d'alcaldia des del número
660/2015 i fins al 743/2015, segons l'annex que s'adjunta.

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

ACTA DEL PLE

Atesa la manca d'oferta cultural a la ciutat en caps de setmana.

Codi Validació: AM9GF2GEZ3Z7KRJA466SMCMTC | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 33

Atès que l'Hotel d'Entitats gestionat per la Generalitat de Catalunya te horaris
restrictius, poc flexibles i el seu mecanisme de demanda d'espais és excessivament
rígid i burocràtic, no contribueix a millorar aquesta manca d'espais municipals, tot el
contrari, ha comportat dificultats com ara la restricció d'horaris, necessitats de tràmits
per desenvolupar l'activitat ordinària, espais massa polivalents i poc adequats, etc.

Número : 2015-0017 Data : 03/02/2016

Atès que els espais municipals no cobreixen al 100 % les necessitats actuals de les
entitats ni en fomenten adequadament la promoció.

L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Voliem preguntar sobre el
decret 2015-675, del 15 d’octubre de 2015, perdona, 2015-0674, disculpa, sobre la
bestreta POL de quanties generades. Què es POL?. Gràcies”.
La senyora alcaldessa diu: “Si, mirarem a veure a què correspon aquesta bestreta i us
farem arribar tota la informació. Ara mateix no sé a què correponen aquestes sigles,
serien bestretes d’algun servei. No ho sé, ho mirarem abans de contestar i
equivocar-nos mirarem en què consisteix aquesta bestreta i li passarem tota la
informació”.

La senyora alcaldessa diu: “Bien, bueno, pasamos a contestar. Le pasaremos la
memoria del proyecto de presupuestos. Lo habíamos pasado como un avance para
que fueran mirando las variaciones de las partidas. Les hemos preparado un resumen
también en el que queda muy detallado todas las modificaciones de cara a este
ejercicio. Ahora le pasaré la palabra al compañero para que conteste los temas de
urbanismo. Respecto al tema del alumbrado, desde Sabadell nos confirmaron que era
inminente la reposición. Estamos a la expectativa, yo tengo una reunión con el alcalde
el próximo día 2 de diciembre, si no se ha producido la reposición ya... porque la
confirmación oficial que tenemos del ayuntamiento es que ya se iba a proceder en el
último trimestre del año, que se iba a reponer todo el cableado, porque el problema
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S’obre el torn de precs i preguntes dels regidors i les regidores i l’alcaldessa dona la
paraula a la senyora Eli Ruiz, regidora del grup municipal de BeC, qui diu: “Moltes
gràcies. Si bien el equipo de gobierno nos ha hecho llegar un adelanto de los
presupuestos en los capítulos I y II que estamos estudiando. Desde BeC hacemos el
ruego de que nos hagan llegar la memoria que acompaña estos presupuestos y
rogamos que nos la hagan llegar con el proyecto de presupuestos. Por otro lado,
tenemos una pregunta sobre la previsión de la retirada de las vallas frente a la entrada
de la guardería “La Mainada”, ¿cuál es la finalidad de la misma?, ¿tiene algo que ver
con la necesidad de adaptar el nuevo paso de cebra para invidentes?. En tercer lugar,
una vez más ponemos de manifiesto la necesidad de intervenir en la calle Menorca
junto al final de la barrera acústica en varios asuntos. Por un lado los problemas que
tenemos de inundaciones cuando llueve y por otro lado el problema del paso para silla
de ruedas en este tramo del camino, del camino verde. Este tramo se ha convertido en
una barrera arquitectónica que hay que solucionar cuanto antes posible, mejor. Y en
cuarto lugar manifestamos nuestra preocupación por la seguridad de los niños y
acompañantes a la salida de los colegios de Las Seguidillas, a causa de los coches,
que van con unas velocidades bastante excesivas para ser una zona escolar, y si hay
previsión de hacer algún tipo de actuación urbanística en la zona para mejorar la
seguridad vial de la zona. En quinto lugar desde BeC queremos transmitir la necesidad
de reclamar al propietario de los terrenos de la zona de Sant Pau de Riu Sec, en el
término municipal de Badia, que lo limpie y elimine los arbustos y los matorrales. Esta
misma petición hay que hacerla a los ayuntamientos, tanto nuestro, el de Badia del
Vallés y Sabadell, en la limpieza y mantenimiento de la zona junto al Riu Sec. En esta
misma línea BeC pregunta al equipo de gobierno sobre el alumbrado público de la
zona de Sabadell y los últimos encuentros, que somos conscientes que ha habido, con
los responsables de Sabadell para solucionar este tema. Y en sexto y último lugar,
BeC quisiera preguntar sobre la utilidad actual de los sótanos del Centro Cívico y si
hay algún tipo de proyecto futuro que pueda darle algún tipo de utilidad. Gracias”.

ACTA DEL PLE

2. PRECS I PREGUNTES

que tiene el alumbrado de la avenida es que hubo una sustracción de cableado, tienen
que reponer todo el cableado del alumbrado, pero bueno, tenemos confirmación de
Sabadell que sí. Pero bueno, ya les avanzo que el día 2 de diciembre tengo una
reunión, un primer encuentro con el recien... bueno, ya no tanto, lleva 6 meses,
nombrado alcalde del municipio vecino. Pasaremos aviso a los propietarios de los
terrenos para que pasen a efectuar la limpieza, y a los ayuntamientos de la zona. Y le
paso la palabra a los regidores para que contesten sobre lo demás”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu:
“Gracias alcaldesa. Con respecto retirada de vallas de La Mainada, bien es cierto que
falta de poner un material delante de la guardería que ya está en el proyecto, que son
unos bancos y demás, que bueno, igual que está en los colegios de La Sardana y La
Jota, limita como un poco el acceso, que se suban los coches encima de la acera.
También es cierto que falta de acabar el paso de peatones, que bueno estamos
pendientes de si la dirección facultativa, como es un paso de peatones nuevo, lo tiene
que adecuar a la normativa vigente, el real decreto que ya hablamos en la comisión
informativa. Yo estoy esperando que sean ellos los que digan que lo tienen que hacer
porque les obliga, y si dicen que no, pues el ayuntamiento les dirá que lo tienen que
hacer porque lo queremos que esté adecuado a la normativa, pero quiero esperar que
sean ellos, y corra a cargo de ellos, claro. Si no, lo haremos nosotros como un extra de
la obra, pero ya que se hace nuevo, y que lo hacen ellos... lo que pasa que dependerá
si la normativa le obliga, porque son adecuaciones, y hay ahí un conflicto en lo que es
adecuación, lo que es nuevo, ahí está el tema. Bueno, como ha dicho Josep, en el
colegio de Las Seguidillas y La Muñeira, la intención es hacer lo mismo que en Jota y
Sardana. Poner un par de bancos, ampliar la acera y facilitar la zona de espera y de
entrada y salida al colegio. Con lo que respecta a la zona de limpieza del Sant Pau, la
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L’alcaldessa diu: “Si, se me había olvidado. Respecto al tema del sótano del Centro
Cívico, comentarles que había un proyecto inicial, pero por entrada en vigor de una
nueva normativa de incendios, se triplicaba el coste de intervención para poder hacer
un espacio de utilización pública, el mismo proyecto, triplicaba. Entonces en ese
momento consideramos que el coste del proyecto era inasumible, porque teníamos
una subvención, pero no llegaba ni para cubrir el 20% del coste de la intervención y lo
que sí que tendremos que decidir es si lo dejamos como almacenes, que tiene un
coste más reducido o lo aprovechamos para... o seguimos manteniendo el proyecto
inicial de recuperarlo como un espacio de utilización pública, porque no tiene los
mismos requisitos. En cualquier caso, en ese momento era una subvención que
teníamos de la Generalitat, se descartó en favor de otras intervenciones, que fue el
PUOSC que modificamos para tener otras intervenciones en vía pública porque
consideramos que era más facil de ejecutar y de desarrollar que en ese momento ese
proyecto. Pero bueno, si consideramos reprender el estudio, pues lo hacemos y
volvemos a analizarlo”.

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa cedeix la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: “Bueno, yo
le contesto en cuanto al tema de seguridad en el CEIP Las Seguidillas. Hace
aproximadamente un mes entró una instancia con firmas del AMPA de Las Seguidillas,
el compañero Iván le contestó a la presidenta del AMPA, y bueno, simplemente
comentarle que la policía municipal regulará el tráfico una semana en esos dos
colegios y otra semana en los otros dos colegios y que además desde urbanismo, si
me equivoco me rectifica el regidor, se van a poner unas salidas, bueno, se va a poner
acera en las salidas de los colegios, igual que está en el CEIP La Sardana y en el
CEIP La Jota, y eso es lo que le tenía que contar. Gracias”.
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ACTA DEL PLE

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Eva María Menor
Cantador alcaldessa aixeca la Sessió sent les dinou hores, del qual com secretària
municipal dono fe.
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parte que nos toca en término municipal de Badia se hace habitualmente con Fundació
Tallers, van cuando les toca, pero sí que es verdad que a veces hay que hacer alguna
actuación puntual porque hay algo que está peor o que necesita una intervención, lo
hace la jardinería de la brigada. Y lo que hemos comentado, el alumbrado de Sabadell
ya hablamos y yo creo que ya os lo pasé en la comisión informativa. Tenemos el
compromiso por escrito del ayuntamiento de Sabadell, que se repondrá en el último
trimestre. En su momento nos comentaron que no se iba a hacer porque no era
prioritario, porque tenían como prioridad, dentro de lo que era el núcleo urbano de
Sabadell reponer todo el tema de cableado que no tenían, y ahora decían que como
ya habían acabado con lo que era dentro del núcleo urbano que vendrían a esta zona
de aquí. Pero en el escrito pone “el último trimestre”. Y en principio creo que no hay
nada.... Ah si, tenemos ahí... bueno, ahí tenemos un problema que afecta a todo el
tema del colector que ya os he pasado por correo electrónico la respuesta que nos han
dado desde carreteras, porque eso también se verá afectado, y también sí que es
verdad que hay que hacer alguna zona de acceso, mejorar todo lo que es el vial de la
movilidad, el entorno de la barrera sónica porque ahí hay una imposibilidad de acceder
y hay que adecuarlo”.

