ACTA NÚM. 12/2009

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2009
Badia del Vallès, vint-i-vuit d’octubre de dos mil nou.
El Ple de la corporació quan son les divuit hores i vint-i-cinc minuts, es reuneix a la sala de
sessions de l'edifici de l'Ajuntament, en sessió ordinària sota la presidència de l’Alcaldessa
senyora Eva Menor Cantador.
Hi concorren els regidors següents:
Raquel Gracia Peral
David Sanuy Sales
Montserrat Carbonell Rosell
Montserrat Jiménez Molina
Isabelo Pacheco Sáez
Antonio Sabariego Guerrero
Pau Domínguez García
Mercedes Bermúdez López
Montserrat Domínguez Garcia
Sergio Escribano García
Juan Antonio Pérez Jiménez
Montserrat Montañés Navarro
Antònia Escrivà Castellanos
Eusebio Argueta Chica
Marta Figueras i Badia
(s’incorpora en el punt 2)

PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
AEB
AEB
AEB
PP
ICV-EUiA
CiU

Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns que certifica, i amb la presència de
l’interventor, senyor Esaú Soto Martínez.
Excusen la seva assistència els senyors Juan A. Lancho Aceituno i Mercedes Bermúdez
López.
Oberta la sessió per l’Alcaldessa amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre
assumptes de l'ordre del dia, adaptant-se els següents acords:

els

L’alcaldessa diu: “Primer de tot disculpar la presència de la senyora Marta Figueras que m’ha
trucat que es troba en un embús, i que es reincorporarà quan pugui arribar-hi. I abans de
començar també, en nom dels meus companys i companyes de l’Ajuntament, voldria
comentar que hem fet una mena de manifest davant les informacions que es deriven de les
investigacions de l’Audiència Nacional d’un presumpte cas de corrupció que afectaria
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, el seu alcalde, un tinent d’alcalde i d’altres
persones, algunes d’elles tècnics municipals i des del màxim respecte a la presumpció
d’innocència en les actuacions judicials, volem fer la següent declaració: Els regidors i
regidores d’aquest Consistori demanem la preservació de la dignitat, transparència i l’imatge
d’honestetat de les institucions i dels representants polítics. Que quedi clar que no tots som
iguals, i que la política és un acte de servei a la ciutadania que val la pena, i que és
imprescindible en democràcia. Si s’han comés delictes, que la justícia castigui amb fermesa als
responsables i als seus còmplices, especialment a aquells que han estat exercint
responsabilitats públiques”.

1. ACTA SESSIÓ ANTERIOR
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S’aprova sense necessitat de lectura l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 30 de setembre,
atès que tots els membres del consistori disposaven del text abans de la sessió.
2. CONEIXEMENT RESOLUCIONS ALCALDIA
S’incorpora a la sessió la regidora del grup municipal de Convergència i Unió senyora Marta
Figueras i Badia.
Seguidament pren la paraula la senyora Antonia Escrivà, el grup municipal del PP, que diu: “Jo
tinc tres resolucions. La núm. 19 de la pàgina 1...no perdó, la núm. 9 de la pàgina 1, la 19 de la
pàgina núm. 2, i la 21 de la núm. 2 també. 9, 19 i 21. “
A continuació l’alcaldessa dóna la paraula al senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de
l’AEB, que diu: “Era per si em podeu aclarir el tema de la persona, de la senyora Sònia López
Martínez que surt en tres Resolucions d’Alcaldia: la núm. 6, la 26 i la 29, i solament perquè
aclariu, hi ha una reincorporació, després hi ha una reducció de jornada i per últim n’hi ha una
liquidació. Saber quina és la situació, que és exactament el que està passant”.
Pren la paraula el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “Respecte el tema
de la Sònia López tots aquests expedients resulten del seu procés de baixa per maternitat, i la
seva reincorporació, amb la reducció de jornada i tot plegat doncs implica aquestes tres
resolucions. El tema de la liquidació no és que se l’hagi fet fora, en cap dels casos. Ella ha
estat treballant per l’Ajuntament, l’únic és que en un moment donat quan va acumular tots els
dies festius, s’havia de procedir a una liquidació per després la seva posterior reincorporació”.
L’alcaldessa diu: “En relació a la número 1, què és el que voldria saber, senyora Antonia?”
Intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP: “A veure...”
L’alcaldessa diu: “Ah, perdó és la número 9. Havia entès la 1”.
Senyora Antonia Escrivà: “La número 9, no? El que volíem saber és que s’arxiven diferents
expedients sancionadors per desconeixement de l’entitat de la persona infractora, amb lo qual
aquests expedients s’arxiven, i després s’incoa procediment sancionador per incompliment de
l’obligació de facilitar la identitat del conductor. Entenem que una persona que...a veure,
aquesta és la pregunta. Si una persona té una sanció perquè no es dona o no sap qui es, a part
de que aquesta persona hi hagi un procediment, té aquesta sanció igualment? Aquesta és la
pregunta. Vull dir, aquesta persona té la sanció apart del procediment perquè no sap qui és, o
com va”.
Intervé el senyor Antonio Sabariego, regidor de Via Pública, Seguretat Ciutadana, Transports i
Manteniments, que diu: “En principio lo que se denuncian son unos hechos, una infracción, en
este caso un delito contra la seguridad de la circulación, el conductor tiene obligación por ley de
identificarse, sino es el propio conductor y alega que la persona que conducía no era el, tiene
obligación de facilitar la identidad de la persona que conducía el coche. Entonces, el primer
procedimiento se queda parado, lo que se crea es un expediente administrativo paralelo para
que esa persona facilite la identidad de quien conducía, y entonces se le imputa un delito
paralelo. Queda parado el expediente hasta que se solventa, hasta que se cerciona de que la
persona que conducía no era precisamente la que se denuncia”.
L’alcaldessa diu: “Respecte la 19 és una subvenció que ens atorga cada any la Diputació, per a
fer el tractament i la prevenció de la legionel.la, que és un control de les instal.lacions
municipals respecte aquesta malaltia.
I la incoació de l’expedient de proposta del nomenament del jutge de pau substitut doncs és
això, és un expedient per a nomenar un jutge de pau substitut. Ja s’ha fet en d’altres ocasions,
normalment no es presenta cap persona, i que em consti en aquest cas s’ha presentat una noia
de Terrassa, però de moment no s’ha resolt perquè estem en plaç.
En el Ple del mes de novembre. Estem en el punt de coneixement de Resolucions de l’Alcaldia.
Ho dic per si la senyora Marta Figueras té alguna pregunta”.
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Intervé la senyora Marta Figueras (CiU), que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa, però com que
possiblement pregunti coses que ja s’han contestat, si de cas ja ho sol.lucionem desprès”.
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:
1. Núm. 829/09, de composició de la mesa de contractació per a l’obertura de les propostes
presentades en el procediment per a l’adjudicació de les obres: “Reforma integral de la
urbanització del carrer Algarve”, el dia 29 de setembre.
2. Núm. 831/09, de convocatòria del Ple de l’Ajuntament pel dia 30 de setembre de 2009.
3. Núm. 832/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, atesa
la sol.licitud que ha presentat la senyora Mercedes Sánchez González.
4. Núm. 833/09, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents persones, per les
causes que en cada cas s’acredita, durant el període de l’1 al 31 d’agost de 2009.
5. Núm. 834/09, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció per a les despeses
de transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs”.
6. Núm. 835/09, de reincorporar la senyora Sònia López Martínez al seu lloc de treball, amb
les condicions contractuals establertes en el seu moment.
7. Núm. 836/09, de concessió d’ajuts de fons social a diferents treballadors que ho havien
sol.licitat, corresponents al mes de setembre de 2009.
8. Núm. 837/09, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al mes d’agost de
2009.
9. Núm. 838/09, de procedir a l’arxiu de diferents expedients sancionadors, relacionats a
l’annex 09043379, per desconeixement de la identitat dels presumptes infractors, i incoar
procediment sancionador per incompliment de l’obligació de facilitar la identitat del conductor.
10. Núm. 839/09, d’imposar sanció per infracció de les normes de trànsit, circulació de vehicles
a motor i seguretat viària a diferents infractors, segons la proposta núm. 09044291.
11. Núm. 840/09, d’imposar sanció per infracció de les normes de trànsit, circulació de vehicles
a motor i seguretat viària a diferents infractors, segons la proposta núm. 09043378.
12. Núm. 841/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per infraccions
de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
13. Núm. 842/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per infraccions
de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
14. Núm. 843/09, de concessió a la treballadora senyora Elena Gutiérrez Muriana,
d’acumulació d’un terç de la jornada de treball amb efectes del dia 20 de novembre de 2009 i
fins l’11 de febrer de 2009, per raó de guarda legal del seu fill.
15. Núm. 844/09, de concessió d’una bestreta per import de 200,00 euros, a la senyora M. del
Rocio Matillas Aparicio, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extra de Nadal.
16. Núm. 845/09, de reconèixer a la senyora Irene Mahugo Griñó, una antigüitat de 6 anys,
amb efectes de 23 de setembre de 2009.
17. Núm. 846/09, de justificar la subvenció atorgada per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la
Diputació de Barcelona, per valor de 1.900,00 euros, destinada al programa d’Informació i
Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari.
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18. Núm. 847/09, de reconèixer a la senyora Lorena Arnalot Garcia, una antigüitat de 3 anys, 4
mesos i 4 dies, amb efectes de l’1 de juny de 2009.
19. Núm. 848/09, de justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per valor de
3.337,00 euros, destinada al tractament i prevenció de la legionel.losi, i de 2.052,00 euros pel
control d’animals de companyia i aus.
20. Núm. 849/09, de formalització d’un Protocol Addicional per a l’any 2009 al Contracte
Programa per la coordinació, cooperació i col.laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius a benestar social, subscrit l’any 2008 amb el Departament d’Acció Social i
Ciutadana.
21. Núm. 850/09, d’incoació d’expedient de proposta de nomenament d’un Jutge/ssa de Pau
substitut.
22. Núm. 851/09, de seleccionar diferents candidats del procediment negociat amb publicitat i
tramitació urgent, del contracte d’obres de la “Reforma integral de la urbanització del carrer
Algarve”.
23. Núm. 852/09, d’aprovar l’expedient núm. 36/2009, de generació de crèdits a partides
pressupostàries de l’exercici de 2009.
24. Núm. 853/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 2 d’octubre de 2009.
25. Núm. 854/09, de declarar la jubilació parcial del 82% de la jornada laboral a la senyora
Antonia Sánchez Expósito, amb efectes del dia 15 de setembre de 2009 i fins a l’edat de
jubilació.
26. Núm. 855/09, de concessió a la senyora Sònia López Martínez de la reducció d’un terç de
la jornada de treball per la cura dels seus infants a partir de l’1 d’octubre de 2009, per raó de
guarda legal.
27. Núm. 856/09, d’autoritzar l’OVP al senyor David Garcia Díaz, mitjançant la instal.lació d’una
furgoneta de mudança davant de l’av. Via de la Plata, 5, el dia 1 d’octubre de 2009.
28. Núm. 857/09, de nomenar funcionari interí el senyor José Martínez Cabrero, amb la
categoria d’auxiliar de manteniment-consege, amb efectes del dia 10 de setembre de 2009, i en
tant no es cobreixi la plaça en propietat.
29. Núm. 858/09, de practicar liquidació dels havers dels senyors Sonia López Martinez i Marc
Granado Vázquez, per finalització dels seus contractes laborals.
30. Núm. 859/09, d’aprovar l’expedient núm. 37/2009, de generació de crèdits a partides
pressupostàries de l’exercici de 2009.
31. Núm. 860/09, de concessió d’una bestreta per import de 900,00 euros, al senyor José
Fernández González, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària de
Nadal de 2009.
32. Núm. 861/09, de concessió d’una bestreta per import de 500,00 euros, a la senyora Núria
Barbosa Ortega, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària de Nadal
de 2009.
33. Núm. 862/09, de contractar el senyor Marc Granado González mitjançant contracte de
formació a temps complert, dins el projecte d’Escola Taller INNOVA, no abans del dia 28 de
setembre de 2009, i per una durada de sis mesos.
34. Núm. 863/09, de contractar el senyor Juan Caballero del Castillo, amb la categoria d’oficial
d’obres , mitjançant contracte laboral per obra o servei determinat, no abans del dia 16 de
setembre i fins el dia 31 de desembre de 2009.
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35. Núm. 864/09, de concessió d’una bestreta per import de 2.404,05 euros, al senyor Carlos
Padilla Casado, sense interès i a compte de les retribucions al llarg dels 24 mesos posteriors a
la seva concessió.
36. Núm. 865/09, d’inscriure la senyora Susana Damián Ayala al curs d’assistent tècnic en
Consum, organitzat per l’Agència Catalana de Consum.
37. Núm. 866/09, d’aprovar la creació d’una partida pressupostària amb dotació 0, referent a la
modificació de la plantilla de personal de data 18 de juny de 2009.
38. Núm. 867/09, de concessió d’una bestreta per import de 840,00 euros, al senyor Alberto
Garcia Garcia, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extra de Nadal.
39. Núm. 868/09, de nomenar interinament el senyor Antonio Jesús Gómez Núñez, amb la
categoria d’oficial d’obres i manteniment, per la situació de permís concedit a la senyora M.
Rocio Matillas Aparicio, no abans del dia 6 d’octubre de 2009 i fins la reincorporació de la
senyora Matillas.
40. Núm. 869/09, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros, al senyor Rafael
Ortega Rodíguez, sense interès i a compte de les retribucions de la mensualitat del mes
d’octubre de 2009.
41. Núm. 870/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Pilar Rueda Ramírez.
42. Núm. 871/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 9 d’octubre de 2009.
43. Núm. 872/09, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a favor de la
tinent d’alcalde quarta, senyora Montserrat Carbonell Rosell.
44. Núm. 873/09, de deixar sense efecte la designació a favor del regidor David Sanuy Salas, i
designar la senyora Montserrat Dominguez Garcia, perquè representi a l’Ajuntament de Badia a
l’Assemblea General de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.
45. Núm. 874/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/074 a favor d’ADIGSA.
46. Núm. 875/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/075 a favor d’ADIGSA.
47. Núm. 876/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/093 a favor del senyor
Andrés Llantada Martinez.
48. Núm. 877/09, de donar el vistiplau a les propostes de declaració de crèdits incobrables
presentada per l’ORGT, correspondents a liquidacions per diversos tributs.
49. Núm. 878/09, de donar el vistiplau a la proposta de baixa en executiva presentada per
l’ORGT, corresponent a rebuts de subministrament d’aigua.
50. Núm. 879/09, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros, al senyor Jorge
Moreno Alonso, sense interès i a compte de les retribucions al llarg dels 24 mesos posteriors a
la seva concessió.
3. APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS 2010
Un cop llegida la proposta, el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, fa la
presentació de les OOFF: “Buenas tardes a todos/as”.Hoy es un día importante. Aprobamos
los impuestos y las tasas que los ciudadanos y ciudadanas de Badia pagaremos el año que
viene por los servicios que aporta la ciudad.
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Es especialmente importante, además, por la coyuntura económica que nos rodea. La crisis
que afecta a la ciudadanía es un elemento decisivo que ha guiado la elaboración de estas
ordenanzas fiscales que hoy se aprobaran.
Permitirme que lo diga. Personalmente estoy muy orgulloso del trabajo realizado durante este
último mes y medio para la elaboración de este documento. Orgulloso por el resultado pero
también y sobre todo por el método utilizado. Ha sido una tarea conjunta con los demás grupos
políticos presentes en el pleno. Una tarea realizada en positivo por el conjunto de grupos a la
hora de aportar soluciones y mecanismos para intentar paliar los efectos de la crisis que
vivimos.
El conjunto de las propuestas de todos los grupos municipales del consistorio han sido la base
de un debate interesantísimo que ha dado como resultado un documento adaptado a les
actuales circunstancias que nos rodean. Propuestas que se han debatido de forma abierta y
que se han decidido conjuntamente y que por lo tanto están en el documento que hoy se
aprueba.
Es por todo esto que quiero dar las gracias a todos los grupos, sin excepción, por el trabajo
realizado porque creo que efectivamente el resultado del debate de este mes y medio es el
resultado del esfuerzo de todas las personas que formamos el consistorio y donde todos, con el
ánimo de llegar al consenso en un tema tan importante, hemos cedido en algo. Entendemos
que la política fiscal en tiempos de crisis es un tema de ciudad y es por eso que hemos
buscado el pacto y el consenso en todo momento.
La andadura de los impuestos empezó el pasado mes de junio con la aprobación provisional
del Impuesto de Bienes Inmuebles. Después de la revisión catastral se ha incrementado el
valor de los pisos de nuestro municipio y desde el equipo de gobierno tuvimos que poner
medidas para que el impacto en el recibo fuera mínimo o nulo. En estas fechas están llegando
a nuestras casas las notificaciones y toda la ciudadanía podrá ver que la cuantía del recibo
para el 2010 no aumenta. Esa situación se debe a la posibilidad de bajar el tipo de gravamen
que paso del 0.65 al 0.62 para que en esta situación de crisis económica los vecinos y vecinas
de Badia no padecieran una subida en su recibo. Es decir, los vecinos y vecinas de Badia
pagaran lo mismo en el recibo del año que viene.
Esta aprobación provisional se dio con el apoyo de todos los grupos del consistorio y se
mantiene, por supuesto, en el nuevo redactado de las ordenanzas fiscales para el 2010.
La postura de todos ha sido la congelación de los impuestos y así ha sido. Aun más. Hemos
introducido bonificaciones en los impuestos, como la bonificación del 50% del IBI a los locales
comerciales en los que se instale un nuevo negocio durante el primer año, hemos aumentado
la bonificación en el IBI a aquellas comunidades que instalen sistemas de aprovechamiento
térmico, y se han introducido bonificaciones en el impuesto de vehículos de tracción mecánica
(impuesto de circulación) para aquellos vehículos que contaminen menos.
La otra parte del debate ha estado vinculado a las tasas que se cobran por la prestación de
servicios.
La filosofía de toda tasa es repercutir el coste del servicio a los usuarios de dicho servicio.
Como ejemplos podemos hablar del recibo de la basura (RSU) o de las cuotas de abonados
del polideportivo. Estos son los ejemplos que desde hace años se pacto con todos los grupos
un incremento anual para llegar a cubrir en un futuro próximo el coste de los servicios dado que
todos los estudios de coste indican que eran y son deficitarios.
Es por eso que va a haber un incremento del 6.5% en el recibo de la basura y unos
incrementos del 10% a los ciudadanos de Badia y un 15% a los ciudadanos de otras
poblaciones en el uso de las instalaciones deportivas, respondiendo al pacto existente con el
resto de formaciones políticas, que en ningún momento se ha obviado.
Por otro lado en ambos casos hay novedades. En lo que concierne al recibo de la basura
tendrán bonificaciones de un 40% aquellos comercios que se adhieran a la campaña “Comerç
local sense bosses” durante el año que viene, como medida pedagógica para erradicar el
plástico de nuestros comercios con el objetivo de que durante el 2011 se puedan tomar las
medidas oportunas para que estas bolsas caigan en un total desuso.
En lo que concierne a las instalaciones deportivas también hay novedades. Como he dicho
antes la filosofía de toda tasa es repercutir el coste del servicio y es por eso que este año
implementamos una matrícula de inscripción que solo será para todos aquellos nuevos
usuarios de otras poblaciones que ascenderá a 30€. El motivo de esta matricula es cubrir los
trámites administrativos de la inscripción de los nuevos socios y responde estrictamente a su
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coste. Pero la parte más innovadora es el bono de actividades terrestres dirigidas donde todas
aquellas personas que quieran hacer uso de cualquiera de dichas actividades en el horario que
sea podrá hacerlo por un bono mensual de 23€. Mismo dinero mas actividades. Otro bono que
entrara en vigor el año que viene es el bono de 5 entradas a la piscina de verano que
ascenderá a 20€ para adultos y 12€ para menores de 14 años acompañados.
Todas estas medidas son un resumen de lo más significativo de las modificaciones de estas
ordenanzas fiscales.
En resumen:
Por un lado no podíamos permitir que se incrementara la presión fiscal en los tiempos de crisis
que corren y así lo hemos hecho con la congelación de los impuestos.
Bonificaciones a las medidas de sostenibilidad para potenciar, en la medida de nuestras
posibilidades, una nueva línea económica y de producción con las bonificaciones para la
implantación de sistemas de aprovechamiento térmico.
Impulso, en la medida de nuestras posibilidades, de la economía local, con las bonificaciones al
IBI para los locales que generen un nuevo negocio, con el compromiso de reducir, también, los
alquileres a aquellos negocios que se implanten de nuevo en nuestro municipio en los locales
que puedan haber vacios.
Compromiso con la sostenibilidad bonificando a los comercios que realmente erradiquen el
plástico de sus negocios.
En conclusión:
1. Unas ordenanzas marcadas por la situación de crisis que vivimos.
2. Unas ordenanzas elaboradas con el conjunto de los grupos del consistorio y dirigidas a
intentar paliar los efectos de la misma.
Por todo ello quiero dar las gracias a todos los grupos por el trabajo realizado y esperar que el
debate presupuestario vaya en la misma dirección.
Muchas gracias”.
Intervé seguidament la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Nosaltres
estem contents per l’esforç que s’ha fet aquest any des de l’equip de govern per a dur a terme
un debat de les OOFF sense un escrit previ. Es a dir, normalment el que ens succeí altres
anys és que se’ns presentava un escrit i se’ns deia, bé, si teniu propostes mireu a veure on les
podeu posar, a dintre d’aquest escrit. Tant pel que fa a les ordenances com pel que fa als
pressupostos. L’any passat certament amb les OOFF ja es va fer un treball d’intentar veure
amb què coincidíem i amb què no, perquè poguéssim d’alguna manera afrontar-les de forma
conjunta, però aquest any s’ha fet encara millor, i en aquest sentit estic molt satisfeta i volia
felicitar l’equip de govern per haver fet les coses així. Des de CiU estem molt contents, estem
satisfets perquè absolutament totes les nostres propostes s’han incorporat a les OOFF.
Certament no son les OOFF que nosaltres voldríem, perquè hi ha algunes coses amb les quals
no estem d’acord, com per exemple per comentar només una, la matrícula que ha comentat el
Sr. Sanuy que s’incorporarà als nous usuaris del poliesportiu tanmateix, per una qüestió de
responsabilitat, per una qüestió de creure que realment un acord consisteix en una mica de
flexibilitat per part de les dues parts. Nosaltres donarem suport a les OOFF aquest any”.
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Este
grupo municipal al que yo represento votará negativamente a las OOFF presentadas por el
equipo de gobierno, por una serie de razones que paso a desarrollar.
Una de las primeras es que nosotros hicimos una serie de propuestas, algunas de ellas se han
incorporado muy tímidamente y se concretan en las personas que están afectadas
directamente como consecuencia de la crisis. Nosotros habíamos hecho una propuesta de que
todas las famílias que tuvieran todos sus miembros afectados por la crisis o en el paro, que se
pudiera bonificar o que se pudiera posponer el pago del IBI. Esa no ha sido considerada, y
entonces creemos que no podemos apoyar estas OOFF presentadas por el gobierno, si bien
que hay algunas otras que ha mencionado el Sr. David Sanuy que han sido incorporadas, pero
no estamos satisfechos de como se han acogido las propuestas que hemos hecho desde mi
grupo municipal, y por tanto este grupo municipal al que yo represento votará negativamente,
otra vez lo digo, a las OOFF del año 2010.
Estoy de acuerdo quizá con algo que dice el Sr. David Sanuy, que los vecinos de nuestra
ciudad pagarán lo mismo el año que viene, es verdad. Pero muchos de ellos han visto
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mermados o anulados sus ingresos y esto no podemos obviarlo nosotros como representantes
de los ciudadanos, tenemos que tener una actitud en este caso bastante responsable, y por
otra parte solidaria con estas personas que de alguna manera está siendo afectadas
directamente por la crisis”.
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal
del PP, que diu: “La postura de esta formación política será la de votar a favor, y votamos a
favor porque entendemos que no siempre se puede reflejar todas las propuestas de los demás
partidos y lógicamente, si nosotros estuviéramos en el equipo de gobierno, pues haríamos
propiamente lo mismo. Pero entendemos que el esfuerzo que se ha hecho por parte de todos
en cuanto a la incorporación de las sugerencias, las propuestas, la capacidad de diálogo y
demás, son muy a tener en cuenta, y desde luego si tenemos en cuenta el proceso de estos
últimos años, consideramos que es el que más se ha acercado al sentir de todas las
formaciones políticas. Por tanto, vamos a seguir por este camino, esperemos que en los
presupuestos de cara al 2010 mantendremos esta línea de trabajo, y todos aportemos mucho
más y lo dicho, la postura será la de votar a favor”.
Pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Es pot veure
que hi ha una afirmació unànime de tots els grups, nosaltres també ens volem afegir a la
felicitació a les persones del grup de govern que han estat portant a terme el procés de
l’elaboració de les OOFF. També als tècnics de la casa que han participat, és un procés que
per a nosaltres està ben portat, s’ha deixat participar a les demés forces polítiques i s’ha fet un
esforç per a entendre, per a debatre, per a incloure les propostes dels demés grups. Tot i això
hi ha aspectes que ens faran votar en contra d’aquestes OOFF. Hi ha una clara diferència de
concepció, com a mínim nosaltres ho veiem així, de que és un servei públic entre l’equip de
govern i l’AEB. L’equip de govern ha privatitzat moltíssimes coses que nosaltres no haguéssim
fet. Ha privatitzat gran part dels serveis públics que en nostra ciutat es reben, i això segons
nosaltres provoca quatre grans efectes negatius sobre la ciutat, que és la precarització de les
condicions laborals que presten aquests serveis, la disminució clara de la qualitat d’aquest
servei, la falta de control real sobre la qualitat, amb exemples reals, i sobre el cost del servei
que pot exercir l’administració local, es a dir l’Ajuntament, nosaltres. I com nosaltres veiem
ciutadans i drets del ciutadans, les empreses que presten els serveis i el mateix equip de
govern, acaba per veure usuaris i necessitats de cobrir costos, i així ens va.
Així doncs no podem estar d’acord amb coses com, per exemple, la quota de l’esport escolar,
que ha patit un procés d’externalització, com és conegut per qualsevol persona que hagi tingut
res a veure, i ha pujat el seu cost pels nens i nenes que participen en un 3.000 % en 9 anys.
L’any 2000 tenia un cost de 500 pta. Enguany tindrà un cost el curs que ve de 90 euros. No
podem estar d’acord tampoc amb la pujada del 6,5% del rebut de les escombraries sense
saber si com capaços de fer una recollida respectuosa amb el medi ambient, o si som capaços
de que el servei no el faci una multinacional privada, que més a més ho fa fatal, la
multinacional, no els seus treballadors. Tampoc podem estar d’acord amb la taxa de gossos
sense saber de quina manera es portarà a terme el control sobre els animals. Pagar sense
saber com es farà per a col.locar a tothom en el mateix nivell de drets i deutes no ens en
sembla bé. En canvi, la quota d’aquest any hem de reconèixer que és totalment simbòlica. No
estem d’acord tampoc que es cobri a una parella per casar-se a l’Ajuntament si algun dels dos
membres viu a Badia, perquè considerem que es te dret a utilitzar les nostres dependències la
gent de Badia com a mínim. No estem d’acord tampoc amb la matrícula de 30 euros que es vol
cobrar als ciutadans de fora de Badia per fer-se socis del poliesportiu, existint un acord com
existeix que permet anar pujant la quota un 15% cada any als no residents, fins que aquests
acabin pagant el 100% del cost. Agraïm les incorporacions dels nostres suggeriments que s’ha
fet a les OOFF, molt especialment el tema, la nostra proposta de reducció del rebut
d’escombraries a tots aquells comerços locals que participin activament en la campanya de
Badia sense bosses de plàstic”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu:
“Molt breument. Primer de tot evidentment agrair als grups que recolzen les OOFF, i lamentar
que hagin grups que després d’haver participat activament i que hagin estat treballant
conjuntament amb la resta aquestes ordenances, i que totes aquestes propostes no només es
que s’hagin incorporat les propostes dels grups sinó que de fet després del debat s’han
consensuat aquestes propostes, i així han quedat establertes dins del propi document. Clar, jo
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de vegades penso que les reunions que hem estat potser no eren les mateixes, perquè moltes
de les coses que s’han posat sobre de la taula s’han discutit, s’han posat sobre la taula i s’han
arribat a acords, i quan alguna cosa s’ha dit que no s’ha donat els arguments entre tots del
perquè no, i les coses que s’ha dit que si s’han donat els arguments corresponents. Respecto
les posicions dels diferents grups, no acabo d’entendre la postura. Si participem perquè
participem, i sinó participem perquè no participem, però bé, agraeixo igualment l’esforç que
s’ha fet per part de tothom a l’hora d’elaborar-les, i espero que dels pressupostos puguem fer
un exercici similar o pràcticament igual”.
L’alcaldessa diu: “Si és per a donar una altra opinió o alguna cosa a afegir, sinó si han quedat
clares les posicions, tornar a repetir el mateix no, si us plau”.
Pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Sense
repetir-me. Només recordar que el participar és un exercici democràtic, és un dret democràtic,
i que ha d’existir sempre. Per tant nosaltres hem felicitat aquest fet, que hagi existit aquesta
vegada. No obliga a res el fet de participar, si que hauríem d’estar tots obligats a permetre la
participació com ha estat en aquest cas, de tothom. I una altra cosa. Nosaltres ja vam dir en tot
el procés d’elaboració que havia coses que no acabàvem de poder-se defensar per part del
nostre grup.
Es passa seguidament a votació de la proposta de les Ordenances Fiscals, que s’aprova per
11 vots a favor (PSC, PP, CiU) i 4 en contra (AEB, ICV-EUiA).
S’acorda:
Atès que el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,S pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores de tributs locals.
Atès que l’article 16.1 estableix que els acords de modificació de les Ordenances Fiscals ha
d’incloure la nova redacció de les normes afectades, la data de la seva aprovació i la d’inici
d’aplicació.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció.
S’acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2010 i
següents.
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que es detallen a l'annex 1, adjunt, i que a continuació es relacionen:
IMPOSTOS
Ordenança fiscal 1: Impost sobre béns immobles
Ordenança fiscal 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica
TAXES
Ordenança fiscal 6: Taxa per expedició de documents administratius
Ordenança fiscal 7: Taxa pel servei de recollida domiciliària d’escombraries
Ordenança fiscal 8: Taxa per prestació de serveis de clavegueram
Ordenança fiscal 17: Taxa per la prestació de serveis esportius i usos d’instal·lacions
esportives
Ordenança fiscal 20: Taxa per la prestació de serveis sòcio-educatius
Ordenança fiscal 23: Taxa per la utilització de l'Auditori Municipal i de la sala d'actes del centre
Antonio Machado.
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Tercer. Aprovar provisionalment el calendari fiscal per l’exercici del 2010, segons es detalla a
l'annex 2 que s'adjunta i forma part d'aquest acord.
Quart. Exposar al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament els anterior acords provisionals,
així com el text complert de les modificacions de les Ordenances Fiscals, durant el termini de
trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances Fiscals, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a l’article 18 del Real Decret Legislatiu 2/2004, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
Cinquè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades, sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament.
2) Mitjançant remissió expressa al text model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí Oficial de la Província número 233, annex 1, de data 29 de setembre de 2009, es farà
públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals.
Sisè. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, els acords de
modificació de les Ordenances Fiscals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat
amb allò que preveu l’article 2 del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions
d’Hisendes Locals als Departaments de Governació i Administracions Públiques i d’Economia i
Finances.
4. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE BADIA DEL VALLÈS. CREACIÓ DE LA
CLAU SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL HD
Un cop llegida la proposta presentada, l’alcadessa cedeix la paraula a la senyora Marta
Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Nosaltres al igual que vam fer en el Ple que es
va proposar la requalificació d’aquesta parcel.la, votarem en contra. Votarem en contra perquè
no estem d’acord amb que en un espai, en una població, en un territori que no arriba al km2 i
que està sobresaturada d’habitatges, encara havem de construir més. No estem d’acord amb
això, no estem d’acord amb que un equip de govern que ens diu que no té més espais per a fer
més activitats perquè entrin en el .............nou que es posarà en marxa perquè no hi ha espai
en el nou poliesportiu per a fer les activitats, és un lloc on no tenim gaires edificis
d’equipaments i que teníem aquí la possibilitat, tal com es va preveure en el Pla General de
Badia de l’any 2000 crec, que es fes un edifici d’equipaments amb només una sola planta, que
així de pas no molestaria els veïns i no taparia el sol a ningú, etc. Ara agafem, ho canviem i fem
allà un bloc alt que molestarà els veïns, els hi traurà el sol, i que a sobre tindrà més pisos i farà
que Badia estigui més super poblada del que ja està. Per tant, nosaltres per aquest motiu, com
que ja ens vam oposar d’entrada a tot el que estigui relacionat amb aquest tema, votarem en
contra”.
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu:
“Nosotros votaremos en contra también de la modificación urbana, porque creemos que este es
un parche realmente al problema que tendría que resolver, habia que hacer una modificación
sustancial del Plan de organización urbana, porque recuerdo a los vecinos y al equipo de
gobierno que se ha hecho una obra, que se ha invertido una gran cantidad de dinero de los
fondos anticrisis del gobierno de Zapatero, en un trozo de tierra que no está contemplado en el
Plan de organización urbana, que es el campo de fútbol. Por lo tanto ahora se plantea otra
cosa más, entonces nos planteamos que es esto, es el fracaso, es el desasosiego, el sin
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rumbo, el no saber hacia donde vamos. Y yo por eso, esto queda patente que no lo vemos
claro, y votaremos en contra de la modificación parcial del Plan General de Organización
Urbana”.
Seguidament intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: “La
postura de esta formación política será la de abstención, porque en principio entendemos que
se tendrán en cuenta las recomendaciones, valga la redundancia recomendadas. Nosotros
entendemos en cuanto a lo de la planta única de parking, entendemos que es suficiente, que
no son necesarias la dos puesto que en Badia hoy por hoy se puede aparcar, otra cosa es que
queramos tener el coche en la puerta de casa, pero otra que no se pueda aparcar, con lo cual
nuestra postura como ya he dicho será la de abstención, porque entendemos que se tendrán
en cuenta las consideraciones aportadas”.
A continuació pren la paraula el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que
diu: “La AEB se abstendrá en este punto, como ya hicimos la vez que el equipo de gobierno
propuso el tema de estas viviendas de alquiler para jóvenes. El tema principal de porqué nos
vamos a abstener es que consideramos que no es necesario hacer más pisos en Badia, ya lo
dijimos en su momento. Creemos que el equipo de gobierno junto con el resto de fuerzas de la
oposición, deberíamos de pelear fuertemente por la recuperación de una serie de viviendas
que hay en Badia que son las del cuartel de la Guardia Civil, y quizá ya un poco tarde las
viviendas de Mediterráneo núm. 6 y núm. 8 haber conseguido que fuesen viviendas de alquiler
para jóvenes, y no tener que entrar en hacer un bloque de viviendas, teniendo en cuenta que
Badia está saturado de ellas. Pero además de que estas son nuestros motivos, que era como
un poco difícil también poder entender que es lo que dice ese expediente, si ese expediente no
lo tenemos. Y no lo tenemos porque lo pedimos en la Comisión Informativa en la cual también
creíamos oportuno que debería haber llegado. En la Comisión Informativa pedimos que ese
documento hubiese estado en nuestro poder, en nuestras manos, antes del sábado pasado y
así ha sido y creo que no nos lo ha hecho llegar nadie. Primero, es una causa clara de porqué
inicialmente nos abstenemos, pero también decir que los compromisos de la entrega de
documentación, debería de llegar a su tiempo”.
L’alcaldessa diu: “Respecte les argumentacions dels grups en el tema de la modificació, ja ho
vam discutir en el moment que es va proposar la modificació, ara només estem aprovant una
sèrie de recomanacions que s’ha fet des de la Generalitat en el moment de l’exposició pública.
El tema de no tenir informació li dono la paraula ara al senyor Antonio Sabariego”.
Pren la paraula el senyor Antonio Sabariego, regidor de Via Pública, Seguretat Ciutadana,
Transports i Manteniments, que diu: “Esta misma mañana me he cercionado con la
coordinadora de Urbanismo, que todos los temas que quedaban pendientes de la Comisión
Informativa, me he cercionado que excepto la oferta del contrato de mantenimiento de las
escaleras mecánicas que no ha habido manera de localizarlo, el resto de la documentación se
habia hecho llegar a todos los grupos municipales. Pues...subsanaremos el error pero ya le
digo, esta misma mañana me he cercionado con Marta Vicens y me ha afirmado que había
hecho llegar toda la documentación que emanaba de la Comisión Informativa anterior”.
El senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, diu: “Yo si que te tengo que
comentar que...”
L’alcaldessa diu: “A veure, abans de comentar...tanca. Aquí tenim un problema amb les
comunicacions, i és el tema dels correus oficials i els correus no oficials que en cada moment
s’utilitzen per a enviar documentació. Tenim la bona o mala costum de que tot val. No hi ha cap
problema en el moment que cadascú doni l’adreça o la direcció de correu electrònic que
consideri perquè és la que necessita. El que si que hauríem de fer es demanar a tots els
regidors que utilitzin de l’Ajuntament en la mesura del possible, més que res perquè no tots els
tècnics municipals han de tenir l’adreça personal de cadascú dels regidors en un moment donat
per a enviar documentació. Jo és un prec que faig des de l’equip de govern. Que fem servir tots
les direccions de correu electrònic oficials que son les que estan dintre de la base de dades. En
la mesura del possible sempre que us fem arribar les coses a les vostres direccions que
faciliteu en cadascuna de les Comissions i així ho estem fent en la mesura del possible. Però
poden passar coses com aquesta, que sense cap intencionalitat, un tècnic agafi les adreces
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oficials que estan a la base de dades de l’Ajuntament. És un tema de comunicació, no
d’intencionalitat o no a l’hora de traspassar una documentació. Ho hauríem de parlar en una
Junta de Portanveus penso, d’arribar a un acord en aquest sentit, i si realment no son
operatives o hi ha problemes per a descarregar les direccions del servidor de l’Ajuntament, que
hem consta que l’informàtic farà el que necessiteu per a dir-vos com s’ha de baixar en l’ootlock
perquè ho fem tots a casa nostra, no necessàriament s’ha d’estar aquí, es pot baixar des de
qualsevol ordinador. Intentem fer-lo operatiu més que res perquè no passin coses com
aquestes. Sinó pot ser, doncs hauríem d’implementar d’altres mesures, però ho intentem
almenys. Ha estat això. Perquè segurament l’hauran enviat a les adreces que consten a la
base de dades, com ha passat en d’altres ocasions.
Es passa seguidament a votació de la proposta, que s’aprova per 9 vots a favor (PSC), 2 en
contra (ICV-EUiA, CiU) i 4 abstencions (AEB, PP).
S’acorda:
Vist el Conveni de col·laboració signat entre el Departament de Medi ambient i Habitatge i la
Direcció General i l’Ajuntament de Badia del Vallès per a la construcció d’uns 32 habitatges
dotacionals amb protecció oficial al carrer Saragossa, en data 5 de desembre de 2007.
Vist que en data 25 de març de 2009 es va aprovar inicialment el projecte Modificació del Pla
General Metropolità de municipal de Badia, creació de la clau sistema habitatge dotacional
(HD) mitjançant Acord del Ple
Vist que es va sol·licitar informes al Departament de Política Territorial i Obres Públiques,
Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Medi
Ambient i Habitatge, Direcció General de Promoció de l’Habitatge de la Generalitat de
Catalunya
Vist que s’ha presentat els informes de recomanacions per part del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya amb
registre d’entrada 2009/5180 i del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Direcció General
de Promoció de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya amb registre d’entrada 2009/5266.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal emès en data 15 d’octubre de 2009
Vist l’informe emès per la Secretaria.
De conformitat amb allò que disposen els articles 71, 72, 74, 77 a 79, 83 i 88 a 96 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
els articles 22, 23, 101 a 104, 105, 106, 107, 111 a 113, 115, 117 i 118 del Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Urbanística de Catalunya i l’article 22.2.c)
i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
S’acorda:
Primer. Prendre en consideració les recomanacions presentades per el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de
Catalunya en relació amb l’expedient referenciat, en conseqüència, introduir en l’expedient les
recomanacions indicades, excepte la relativa a la consideració de la construcció d’una segona
planta d’aparcament , ja que considerem que en la zona esta previst reservar una zona
d’aparcament en superfície i reordenar l’aparcament també en superfície de la parcel·la
contigua.
Segon. Prendre en consideració les recomanacions presentades per la Direcció General de
Promoció de l’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya en relació amb l’expedient referenciat, en conseqüència, introduir en l’expedient les
recomanacions indicades.
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Tercer. Aprovar provisionalment el projecte Modificació del Pla General Metropolità de
municipal de Badia, creació de la clau sistema habitatge dotacional (HD), amb les
modificacions resultants dels dos apartats anteriors.
Quart. Elevar l’expedient diligenciat de Modificació del Pla General Metropolità de municipal de
Badia, creació de la clau sistema habitatge dotacional (HD) a la Comissió d’urbanisme de la
Generalitat de Catalunya amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva i
notificar-ho a al Departament de Medi ambient i habitatge.
5. SUPORT A LA MARXA MUNDIAL PER LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA
Un cop llegida la proposta presentada, l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Carles Martí, de
l’Associació Internacional per a la Pau i desarmament “Un món sense guerres”, que diu:
“Gràcies, bona tarda senyora Alcaldessa, senyores Regidores, senyors Regidors, i senyors
ciutadans de Badia del Vallès. Vull agrair la gestió feta per l’Eusebi Argueta perquè aquesta
moció hagi arribat aquí al Consistori, i també vull agrair a l’alcaldessa que ens va donar la seva
adhesió personal que està registrada en vídeo i penjada a Internet, i disponible. I el que haig de
dir es si de cas, repetir unes paraules del nostre amic i associat en la defensa d’aquesta marxa,
Federico Mayor Zaragoza, quan va dir que el que caracteritza aquesta marxa és en el moment
en el que arriba, perquè es pot dir que ha arribat l’hora dels pobles, ha arribat l’hora de que els
pobles siguin els que es manifestin en defensa de la pau. No és casualitat que hi hagi una
quantitat d’adhesions d’ajuntaments, en el cas del territori de Catalunya ara estem per a sobre
de la dotzena d’ajuntaments, divendres proper es farà segurament l’adhesió de l’Ajuntament de
Barcelona, i això no és casualitat que un dels nostres socis importants sigui l’Associació
d’alcaldes per la Pau. Els municipis son la forma de representació democràtica més propera als
pobles i als ciutadans. Aleshores els ciutadans no volen les guerres, i el paper dels municipis
com primer esglaó en la representació dels ciutadans davant els òrgans de govern, es portar
aquestes iniciatives endavant. Espero que aquesta moció sigui aprovada, i els agraeixo la seva
intenció. Gràcies!”
Intervé seguidament el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu:
“Simplement agrair la teva presència, i també recordar que a Badia ja es va avançar, tot això es
va fer un intent, perquè va acabar en un intent, de caminada cap a Montserrat sinó recordo
malament, que va culminar del tot però va deixar les ungles ben negres a més d’un. Només era
això, afegir”.
A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que
diu: “Muchas gracias al representante de “Un món sense guerres” que ha venido a informarnos
más detalladamente de en què consiste la marcha mundial para la paz y la no violencia. Si que
es verdad que en Badia se organizó y si que llegó hasta el final. Fueron 6 personas que
llegaron al final caminando, desde Badia hasta Montserrat. Fueron 6 personas. El resto de 29
que lo intentamos, yo iba en el coche, de coche escoba, no pudieron llegar por las razones que
sean. 6 personas llegaron, y gracias a las 6 personas que llegaron en ese gesto de la lucha por
la paz y la no violencia”.
L’alcaldessa diu: “Des de l’Ajuntament també voldríem agrair la seva presència, i manifestar
també que totes les polítiques municipals han d’anar encaminades i hem de fer esforços per
l’eradicació de la violència en tots els aspectes, i de fet penso que tots els que estem
representant a la nostra ciutadania des de diferents partits polítics, estem d’acord en aprovar
aquesta moció, perquè tots estem d’acord en què hem d’acabar amb les situacions de violència
i les que siguin, i defensar la pau en el món i posar el nostre “granito de arena” per a
aconseguir-lo definitivament”.
Es procedeix a votació de la proposta, que s’aprova per unanimitat de tots els grups municipals.
S’acorda:
L’associació internacional per la pau i el desarmament Món sense Guerres i sense violència,
està realitzant la primera Marxa Mundial per la Pau i la No Violència.
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La Marxa Mundial ha començà a Nova Zelanda el 2 d'octubre de 2009, dia aniversari del
naixement de Gandhi i declarat per les Nacions Unides Dia Internacional de la No-Violència.
Finalitzarà a la serralada dels Andes, a Punta de Vacas al peu del Mont Aconcagua el 2 de
gener del 2010. Durant aquests 90 dies, passarà per més de 90 països i 100 ciutats, en els cinc
continents. Cobrirà una distància de 160.000 km per terra. Alguns trams es recorreran per mar i
per aire. Les etapes més llargues seran l'americana i l'asiàtica, ambdues de gairebé un mes.
Un equip base permanent de cent persones de diferents nacionalitats farà el recorregut
complet.
És la primera Marxa Mundial que recorrerà tot el planeta demanant la fi de les guerres, de les
armes nuclears i l’eliminació de tot tipus de violència. La Marxa s’enriquirà amb les iniciatives
que sorgiran al llarg del seu recorregut. Es nodrirà de la participació activa de la ciutadania, que
organitzarà activitats: trobades, fòrums, festivals, concerts, expressions culturals, esportives,
artístiques, musicals i educatives per allí on passi la Marxa Mundial. Tota la informació es difon
des de la seva pàgina web www.marchamundial.org.
La Marxa té un objectiu clar, denunciar la perillosa situació mundial que ens està duent cap a
les guerres amb armament nuclear. S’ha d’assolir la desaparició de les armes nuclears;
mitjançant la reducció progressiva proporcional d'armament; la signatura de tractats de no
agressió entre països i la renúncia dels governs a utilitzar la guerres com a mitjà per resoldre
conflictes.
Pretén també posar en evidència altres múltiples formes de violència (econòmica, racial,
sexual, religiosa…) amagades o disfressades pels qui les provoquen, i per proporcionar a qui
les sofreixen una via per fer-se escoltar.
Procuren, de la mateixa manera que ha succeït amb l'ecologia, crear consciència global de la
necessitat d'una veritable Pau i de rebuig cap a tot tipus de violència.
S’acorda:
1.- Donar suport a aquesta Marxa Mundial amb l’adhesió del Ple de l’Ajuntament de Badia del
Vallès.
2.- Informar a l’organització de la Marxa Mundial per la Pau de l’aprovació d’aquesta moció i
d’aquests acords.
6. SUPORT CAMPANYA AMPA LLAR D’INFANTS ENVERS LES OBRES DEL PATI
Es dóna lectura de la proposta presentada. A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la
senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Jo quan vaig constància
d’aquesta situació, se’m va generar una gran angoixa, un gran sentiment d’indignació, perquè
tots sabem el que representa lluitar contra l’administració, tots ho sabem. Sabem que la
maquinària de l’administració és lenta, sabem que de vegades no funciona com hauria de
funcionar, però el que resulta increïble és que un AMPA estigui reclamant algo tan bàsic com
que els nens puguin sortir al pati que a veure, és algo extremadament bàsic i que resulta que el
Departament d’Educació no fa res per a accelerar el procés d’unes obres que estan a mig fer, i
més greu encara, que reconegui la responsabilitat de Serveis Territorials i que segueixin sense
donar sol.lució. És indignant. Per tant, el mínim que pot fer aquest Ajuntament és realment
donar suport a l’AMPA i veure si com a mínim, a nivell institucional, es pot fer algo per a
accelerar el procés, però ja està bé que l’administració funcioni d’aquesta manera i que al final
els ciutadans es vegin impotents a l’hora de reclamar drets bàsics, perquè estem parlant de
drets bàsics”.
A continuació intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Yo al
igual que me enteré de esta noticia, lo que no sabia que llevaban desde hace dos años sin
poder los niños salir al patio. Yo conozco muy bien este centro educativo, he estado muchas
veces en ese centro, muchos años, y de verdad que es indignante que en los tiempos que
vivimos podamos manifestarnos como lo hemos hecho durante esta mañana en la delegación
territorial de Ensenyament, para exigir y sólo por esta via han podido conseguirlo los padres de

14

este centro educativo, al menos un compromiso para que puedan los niños, no sabemos si
durante este curso, no sabemos si la semana que viene, no sabemos si el mes que viene
puedan disfrutar del patio, pero yo quiero decirles a los padres de ese centro educativo que
esta fuerza política, a la que yo represento, estarà al lado de ellos en sus reivindicaciones y les
apoyaremos, y estamos a su disposición para lo que ellos necesiten”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu:
“Muy brevemente para decir que me parece intolerable este hecho. Consideramos que
después de cinco meses largos de la recogida de firmas tanto de padres como de madres de
estos niños que tenemos en la misma situación en la cual estábamos, es indignante. A mí
solamente me gustaría una cosa, que el responsable de ésto, pues que sus hijos tuvieran el
mismo problema en su colegio, a ver si entonces actuarían de otra forma. Desde luego que
estamos a favor de la moción”.
Pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Nosaltres
simplement recordar que he fet un suggeriment a l’equip de govern d’intentar fer un conveni
amb el Departament d’Educació amb delegació territorial, per tal de veure si és possible que el
Departament compensi l’Ajuntament per a fer-se càrrec del manteniment d’aquestes llars, que
penso que facilitaria molt que estiguessin en condicions, i estic convençut que segurament no
portarien, aquest matí m’ha confirmat l’AMPA molt més de 2 anys, amb el pati fora de
condicions”.
L’alcaldessa diu: “És una proposta d’acord que tots aprovarem. El problema de les llars ja ho
sabeu, que és tema que portem lluitant des de fa molt de temps, perquè el manteniment de les
llars d’infants, que correspon a l’administració de la Generalitat, en el Departament
d’Ensenyament “brilla por su ausencia”, i s’ha hagut de compensar amb moltes accions
municipals de neteja de determinats espais que ja estaven indecents. Continuarem aquest any
també amb la llar d’infants La Llavor que també està en un estat, sobretot l’entorn, bastant
deplorable, i ens reunirem amb el Departament per a continuar anant primer per a fer el
seguiment d’aquest compromís que s’ha arribat aquest matí amb la llar La Mainada per a
acabar aquestes obres que no es que no poguessin sortir els nens al pati, no podien sortir a un
pati. Clar, l’altre pati estava operatiu. Nosaltres no sabíem res de la gravetat d’aquest fet,
sabíem que sempre havien hagut queixes de les dues llars, però si que probablement La Llavor
ha sigut molt més explícita en el posar sobre la taula, almenys el que m’han comentat des de la
nostra Regidoria d’Educació. Nosaltres el que intentarem es assolir la continuació del
compromís, i continuarem treballant, demanant que la Generalitat es faci càrrec del que s’ha de
fer càrrec. De moment nosaltres continuarem fent les coses a les que la Generalitat no hi
arribi”.
Es passa a votació de la proposta, que s’aprova per unanimitat de tot el Consistori.
S’acorda:
Vist que amb data 29 de setembre de 2008, l’AMPA de la Llar d’Infants La Mainada de Badia
del Vallès, va registrar dues cartes adreçades a l’inspector de la zona i a la directora dels
Serveis Territorials del Vallès Occidental del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya en les que es manifestava el seu rebuig a com s’estaven duent a terme les obres del
pati dels petits que, segons el propi departament, havien d’estar enllestides el 15 de setembre
de 2008.
Posteriorment el 8 d’octubre de 2008 es van registrar també 93 signatures de mares i pares per
a sol·licitar l’acabament de les obres que en cap cas el Departament d’Educació ha respost.
Vist que el passat mes de maig l’AMPA va mantenir una entrevista amb l’Inspector de zona
senyor Josep Alsinet que, tot i reconèixer la responsabilitat del Departament no va articular cap
mesura per solucionar-lo.
Vist que a hores d’ara el pati de la Mainada continua inacabat amb totes les disfuncions que
comporta haver estat i continuar estant sense pati, per uns nens/nes, i professionals que no
tenen espai per sortir.
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El Ple acorda:
Primer. Donar suport a la campanya iniciada per l’AMPA de la Llar d’Infant La Mainada de
Badia del Vallès, per tal de denunciar la situació en que es troben les obres del pati de la Llar.
Segon. Reclamar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya l’acabament sense
més dilació de les obres de la Llar d’Infants La Mainada.
Tercer. Notificar els següents acords als interessats.
7. REBUIG DE L’AJUNTAMENT DAVANT EL PROGRAMA 30 MINUTS DE TV3
La secretària llegeix la proposta per indicació de l’alcaldessa. Seguidament, s’obre un torn de
paraules.
Intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Nosotros nos
sumamos a un sentimiento que creo que es generalizado en Badia, en contra del tratamiento
que se la ha dado, muy degradante a este pueblo. Creemos que Badia si que es verdad que
estamos padeciendo, yo soy una de las personas que reivindico que tenemos que trabajar y
luchar en contra de la crisis, y tenemos que ayudar a las personas que están siendo afectadas
como consecuencia de la crisis. Badia en su mayoría, los trabajadores de este pueblo, las
personas que viven en este pueblo en su mayoría trabajan fuera de este pueblo, entonces por
lo tanto, el efecto de la crisis en este pueblo es más, porque es un pueblo residencial de
trabajadores, el efecto es más que Sarrià, más que en Barberà, más que Sant Cugat, más que
Cerdonya. Entonces, por lo tanto esto se ha llevado a los extremos y se ha dejado una imagen
que no es, que no refleja la realidad de lo que estamos padeciendo o de lo que vivimos en este
pueblo. Si que es verdad que tenemos problemas en este pueblo, y tenemos que trabajar todos
codo con codo y todos tenemos que arrimar el hombro para salir de esta. Por lo tanto, nosotros
a partir de aquí si que hay cosas que se dicen en la carta de la Sra. Alcaldesa o de la Sra Eva
Menor a TV3, hay una que dice de que bueno, es ostentoso que se hable en nombre de la
ciudadanía. Está bien, lo puedo respetar porque es la alcaldesa de todos nosotros como
ciudadanos, lo entiendo, pero hay un tema que habla en la carta de que se está trabajando por
solucionar el tema de la crisis. Nosotros, como equipo de ICV-EUiA, venimos presentando
desde diciembre del año pasado, desde diciembre de los presupuestos del 2009, o cuando
hablábamos de los presupuestos del 2009, en diciembre del 2008, pues ya hablábamos del
tema de hacer un plan anticrisis como equipo de gobierno, lo exigíamos, lo reclamábamos y lo
seguimos reclamando ahora. Se habla de estas medidas, yo como representante de la
ciudadania también, en mayo hicimos una propuesta y llegamos a un acuerdo aquí pero no se
ha concretado nada sobre medidas concretas. Hacíamos propuestas concretas de como se
tenía que trabajar con todos los sectores sociales, entidades y todos los sectores sociales de
este pueblo y creo, y quiero hacer una petición como un ruego, que para reponer la mala
imagen que se ha dado de este pueblo, vosotros como equipo de gobierno tendríais que
organizar que el President de la Generalitat, el Sr. José Montilla, viniese a este pueblo para que
le explicáramos la realidad de lo que estamos viviendo, y desde aquí se hicieran unas
declaraciones para reponer esta imagen yo creo distorsionada que se ha dado de mi
municipio”.
A continuació intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu “Yo voy a
ser muy breve como viene siendo normal en mi. Nos parece indignante la imagen que se dio de
Badia en este programa. Badia hemos tenido durante muchísimo tiempo un estereotipo, se nos
colocó una etiqueta en la cual pues era poco menos que un barrio marginal, en el cual se
entraba en las casas a patadas, en la cual la gente estaba...hemos trabajado mucho todos para
que esa imagen se haya limpiado, entre comillas, por decirlo así. Estamos de acuerdo que hay
crisis. Claro que hay crisis, aquí, en Sarrià, y en Zaragoza y en todos sitios, lo cual no quiere
decir que este municipio no sea un ejemplo de convivencia, de solidaridad y de un sinfín de
cosas. Entendemos que se ha manipulado la información y el documento que recogieron para
hacer una imagen de un municipio en época de crisis, y un municipio muy deteriorado. No
estamos en absoluto de acuerdo, estamos muy indignados, y consideramos que los vecinos de
Badia, como es la expresión...hablamos, y todos tenemos la misma indignación, con lo cual,
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consideramos que si, estamos a favor de esta moción lógicamente, y cualquier medida que se
emplee para justificar y para limpiar la imagen de Badia, será bienvenida por nuestra parte”.
A continuació intervé la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, que diu:
“Nosaltres des de l’AEB votarem en contra d’aquest comunicat de rebuig davant el programa
30 minuts. En primer lloc perquè no entenem a quina imatge estereotipada de Badia fa esmena
aquest comunicat. Aquest no és un reportatge que tenia per pretensió mostrar la realitat
badienca en la seva totalitat. El títol del reportatge ho deixa ben clar: “atur registrat 22%”. És un
reportatge sobre l’impacte de la crisi al municipi, com a petit espai on es concentren moltes de
les tensions que comporta una alta taxa d’atur. Mostra com la xarxa d’ajuts socials familiars
institucionals esmorteixen el cop d’una crisi econòmica que encara no tenim visió de cap a on
sortirem. A la seva presentació deixa molt clar que posa noms i cognoms i rostres a la difícil
situació per la qual travessa la realitat. Com a mirall en certa manera de molts indrets i
persones de Catalunya en circumstàncies similars. A nosaltres ens agradaria conèixer a quins
estereotips responen els protagonistes, es a dir, que poguéssim podar nom a aquest estereotip
del que parlem en aquest comunicat. El senyor Esteban Martínez, amb 20 anys de professió,
als seus 59 anys demana aliments porta a porta per a fer front a la greu situació econòmica en
la qual es troba la seva família. És una persona que assíduament visita l’oficina de treball de la
Generalitat per a consultar les ofertes laborals, i que s’ha organitzat amb d’altres aturats per a
fer visible un problema que malgrat viure-ho en primera persona, és corresponsabilitat de tots.
L’Isaac Cerezales és un jove amb càrregues familiars que recull aliments del banc d’aliments
del nostre municipi, derivat pel serveis socials, qui davant de la manca d’un contracte laboral ha
de brossar-se la vida en activitats d’economia submergida, conscient de que la feina i els diners
per a fer front en les seves necessitats i les de la seva família, tocaran la porta de casa seva.
Juan Gordillo, qui també s’ha organitzat a l’assemblea d’aturats, ha participat a la que ells han
anomenat “los jueves al sol”, per a reivindicar, entre moltes d’altres coses, que es doni feina als
aturats del municipi a través de les obres del plan FEIL, qui també assisteix habitualment a
l’oficina de treball de la Generalitat a buscar feina, i qui planteja que l’actual situació te com a
problema de fons haver estirat més el braç que la màniga i assenyala la complicitat dels bancs
que en temps de bonança han facilitat l’accés a crèdits que ara no poden cobrar. Valora el
paper central de la família com a substent d’aquesta situació, i reconeix que actualment
l’administració és més propera que en anterior crisis. David Pizarro y David Fernández, son dos
aturats que han pogut solventar temporalment la seva situació a través de la contractació a
obres del plan FEIL, activitat que un d’ells compagina amb d’altres d’economia submergida. La
Judith Garcia i la Jenniffer Carrillo, dues noies que han accedit a l’Escola Taller que a través
d’aquest projecte també adquireixen una formació que abans no tenien, o les famílies que
s’han organitzat per a cercar solucions a la situació de la seva hipoteca. Hamid Malali, un noi
d’origen magrebí que es desplaça per veremar o recollir pinyes, i que per cert s’expressa en un
correcte català, signe d’una bona integració al seu país d’acollida. A quin estereotip responen
els voluntaris del banc de l’aliments, del capellà, dels tècnics municipals o fins i tot de la nostra
alcaldessa? Aquests entre d’altres veïns es presten per a donar el seu punt de vista i compartir
la seva experiència davant d’una situació de recisió econòmica que no és única i exclusivament
un tret de la nostra localitat, però que malauradament, per les característiques del nostre
municipi, deixen una emprenta més dura i difícil de sobrevindre. Badia té una taxa d’atur del
22%, la més alta de Catalunya. Més de 1.600 veïns de la nostra localitat es troben en situació
d’atur, i això no és cap estereotip, és una realitat. Com també ho és l’índex de fracàs escolar al
nivell de formació, o la renda per càpita de Badia del Vallès entre d’altres indicadors, que ens
col·loca en una situació de dificultat. D’altra banda, hem d’afegir que els nostres recursos son
limitats, i que cada vegada ho seran més, és cert. Però això és fruit d’un acord de finançament
amb la Generalitat que el PSC, amb el beneplàcit del PP, CiU i ICV-EUiA va signar en el seu
moment. I d’altra banda, per l’ineficàcia del govern municipal que fins ara no ha engegat cap
projecte que garanteixi l’autosuficiència econòmica de Badia. Creiem que l’alcaldessa va
desaprofitar una oportunitat d’oros per a posar de manifest quines son les mancances
estructurals d’un poble, encara que això hagués significat posar-se en evidència. Entenem que
l’alcalde, l’alcaldessa de Badia o qui representi aquell lloc no pot ser obedient, no pot callar o
contemporitzar. Ha de lluitar i fer servir la seva veu arreu. Lamentem que ara les energies es
posin en defensar-se d’un reportatge que al nostre entendre no ha fet cap esforç per a
distorsionar la realitat badienca. Ha mostrat una de les seves realitats, la situació d’atur i les
seves conseqüències sobre qui la pateix en el municipi. Pensem que el que ara toca, i on hem
de destinar els esforços és en cercar alternatives que pal·liïn aquesta situació, amb
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experiències renovadores. Avui, l’Ajuntament hauria de felicitar als treballadors que s’han
organitzat a l’assemblea d’aturats, per a aconseguir cridar l’atenció respecte la seva situació
greu i injusta, tant el que simplement exposen la seva situació familiar gairebé desesperada,
com els que intenten fer una anàl.lisi una mica més profunda de les causes de la situació. Van
aconseguir que un document que inicialment estava enfocat per a reflectir els efectes de la crisi
en persones de diversos municipis de Catalunya, es centrés en el municipi amb la taxa més
alta. També caldria felicitar als responsables de la realització del documental per a donar-nos
un bany de realitat sense que en cap moment el sensacionalisme prengués protagonisme,
descartant aquelles intervencions de joves que malauradament, durant el rodatge feien
barbàries amb l’objectiu de sortir a la televisió. Nosaltres no hem vist estereotips. Només hem
vist varis veïns que expliquen els seus problemes”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i
Cultural, que diu: “Nuestro posicionamiento en contra del programa “30 minuts” no es en contra
de las personas que han salido en el programa “30 minuts”. Pero lo que si queremos hacer es
hacernos eco del sentir mayoritario que nos ha trasladado la ciudadanía de Badia, que para
nada se siente identificada con lo que en el programa sale, provocando indignación...por favor,
un poco de respeto que estoy posicionando nuestro voto. Gracias...por eso creemos que lo que
tenemos que hacer es...”
L’alcaldessa diu: “A ver, luego cuando todos hablemos queremos respeto. Si veo que continuan
estas muestras de falta de respeto hacia las palabras de los regidores de este Ayuntamiento,
que merecen el respeto, porque primero han empezado cuando la intervención de la Sra.
Antonia y ahora con la Sra Raquel Gracia, me veré obligada a desalojar la sala de plenos. Ya
está bien este tipo de cosas. Ya está bien. Tiene la palabra la Sra. Raquel Gracia. Silencio por
favor. Todos”.
Intervé la Sra. Raquel Gracia: “¿Puedo, por favor, terminar mi argumentación?”
L’alcaldessa diu: “Silencio, por favor”
Intervé la Sra. Raquel Gracia: “Continuo. Como iba diciendo, queremos hacernos eco del sentir
mayoritario que nos ha trasladado la ciudadania, que para nada se siente identificada con la
imagen que el reportaje de “30 minuts” dio de nuestro municipio. Otro de los motivos , y el
principal por el que nosotros rechazamos este documental, es porque sabemos positivamente
que los realizadores de este documental tenian material suficiente como para presentar las
alternativas y las otras realidades que existen en Badia. Lo sabemos positivamente, primero en
declaraciones de la propia alcaldesa, en declaraciones de técnicos y técnicas municipales, en
gravaciones de servicios y de actividades que se hacen, y ninguna de ellas han salido en el
documental, con lo cual no nos cabe más remedio que pensar que se ha hecho
deliberadamente, para dar una imagen muy determinada del municipio, que mayoritariamente
no es la que todos y todas nos sentimos identificados. Repito que espero que las personas que
aparecen en el documental no se sientan ofendidas, porque no es en contra de las
declaraciones que ellos hacen, no es en contra de ellos como personas ni mucho menos, pero
creemos que existen otras realidades, que existen otros perfiles de personas que están
afectadas por la crisis en Badia y que no se han manifestado en el documental de forma
deliberada, porque sí que existen gravaciones alternativas”.
Es passa seguidament a votació de la proposta, que s’aprova per 12 vots a favor (PSC, PP,
ICV-EUiA, CiU) i 3 en contra (AEB).
S’acorda:
El passat 18 d’octubre, TV3 va emetre el seu programa 30 minuts dedicat a Badia del Vallès en
el que en concret es van tractar les conseqüències de l’actual situació de crisi a la ciutadania
del municipi.
Atès que des de l’Ajuntament considerem que aquest programa ha mostrat una imatge
distorsionada de la realitat badienca, i que ha contribuït a mantenir davant Catalunya la imatge
estereotipada del nostre municipi, que dia a dia treballem per eliminar i superar.
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El Ple acorda:
Primer. Manifestar el nostre rebuig al contingut del programa 30 Minuts de TV3, emès el
diumenge 18 d’octubre, en relació a la situació actual de crisi a la ciutadania de Badia del
Vallès, per la imatge estereotipada i distorsionada que va mostrar sobre la realitat badienca.
Segon. Traslladar a la Directora de TV3 la decepció de la ciutadania badienca, que dia a dia
s’està esforçant i treballant per eliminar aquesta visió esbaixada de la realitat i que alguns
mitjans continuant mostrant.
Tercer. Fer-li arribar a la Directora de TV3 la carta de la senyora alcaldessa en la que
personalment li manifesta el seu malestar.
8. MOCIÓ ICV – EUiA: SUPORT ALS ATURATS DE LLARGA DURADA SENSE SUBSIDI EN
LA SITUACIO ACTUAL DE CRISI
Es dóna lectura de la moció presentada per ICV-EUiA, i seguidament pren la paraula el senyor
Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Este grupo municipal al que yo
tengo el honor de representar en este Consistorio, quiere y propone trabajar y presenta
propuestas reales de soluciones que están afectadas por la crisis. Me preocupa profundamente
la situación que estamos viviendo los badienses, me preocupa realmente las personas que no
están cobrando subsidio, y por ese motivo he pedido antes de venir a este Pleno la información
del Servei d’Ocupació de Catalunya, del SOC, y me han pasado los datos. En Badia tenemos
unas 1.631 personas paradas legalmente registradas, de las cuales 516 personas no cobran
nada. Creemos que éste es un coste que en los presupuestos municipales, quitándonos 4
cosas de 4 partidas de protocolo, de publicidad, de lo que sea, de la revista municipal por
ejemplo, se podría cubrir. De hecho, nosotros aprobamos unas OOFF que se recoge un título
para unos determinados colectivos que ahora en situación de crisis, con una comprobación
documental se podría a estas personas que no cobran ningún tipo de subsidio, se les pueda
ayudar para movilizarse, para ir a buscar trabajo con una tarjeta gratuïta, costeada por el
Ayuntamiento. Y ese es el objetivo fundamental, el porqué ICV-EUiA se le ocurre presentar
esta propuesta de moción, esta propuesta de acuerdo que espero que tenga la receptividad de
todos los grupos municipales de este Consistorio, y por supuesto, de las personas que van a
ser beneficiadas”.
A continuació intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: “En la
Junta de Portavoces he manifestado la posición de esta formación política, nosotros
entendemos que una persona en situación de paro de larga durada, entendemos como hemos
dicho que una bonificación del 75% para parados sin subsidio, en las actividades organizadas
por el Servicio de Deportes municipales, pues a ver, sinceramente, una persona que esté
parada a largo plazo y que no tenga ninguna opción de recibir unos ingresos, o sea no el 75%
de bonificación, el 100%, con lo cual nosotros habíamos solicitado de votar los puntos
separados. En esto desde luego estaríamos en contra, los otros dos entendemos que desde
luego hay que hacer una bonificación a estas personas. En cuanto a transporte, en cuanto a
todo, pero teniendo en cuenta que en la misma Junta de Portavoces se ha hablado que es un
tema para debatir en presupuestos, nosotros votaremos en contra de esta moción”.
Pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “La proposta
des de CiU em sembla molt bona. Tot el que sigui bonificar a aturats de llarga durada sense
subsidi, em semblarà correcte, perfecte i per tant susceptible de donar-li suport. Lamentem
profondament que aquestes bonificacions que es presenten aquí en forma de moció, no
s’haguessin pogut presentar en el transcurs de la discussió d’OOFF, perquè llavors potser les
haguéssim pogut implementar i les haguéssim pogut aprovar, i haguessin entrat en vigor a
partir del gener. Hem temo que jo donaré suport a la seva proposta, senyor Argueta, perquè em
sembla molt bona, insisteixo, però em temo que si el partit que governa amb majoria absoluta
decideix votar en contra, no aconseguirem res. I potser si s’hagués canalitzat per la via
correcta, potser haguéssim aconseguit aquesta bonificació pels aturats sense subsidi de llarga
durada. En tot cas, insisteixo, la proposta és bona i per tant té el nostre suport”.
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L’alcaldessa diu: “El posicionament de l’equip de govern és de votar en contra, però no pas
perquè no estem d’acord amb la mesura en sí, ja he explicat a la Junta de Portanveus en
aquesta i en la passada, i quan va arribar la moció tot i que després d’un mes i mig discutint i
valorant totes les mesures que tenen a veure amb les mesures i taxes municipals que s’han de
revisar des d’un punt de vista tècnic, perquè qualsevol mesura que s’implementi de bonificació,
ha d’estar aparellada necessàriament d’un procés administratiu, un procés en el que es
determina quina documentació és la que s’ha de recollir, un procés en el que s’ha de valorar
l’impacte econòmic real de la mesura tant dels beneficiaris com de l’administració, i el que s’ha
de mirar és si l’objectiu que nosaltres volem assolir amb la mesura que és el fet de que les
persones sense recursos puguin gaudir de les activitats municipals, potser no sigui necessària
una bonificació sinó d’altres mesures. Lamentem que en aquest cas, com vostè normalment fa
amb el fet d’aixecar la mà, que ho fa tard i a destiempo, en el fet de proposar les coses com
s’han de proposar també en aquest cas, nosaltres no la podem recolzar. Però no pas perquè
no estem d’acord, no ens ha donat temps per a discutir-la. Les coses que no donen temps per
a discutir-les, igual que vostès fan quan les coses que proposa l’equip de govern, que de
vegades les voten en contra, a vegades fan una extensió perquè no les ha donat temps a
valorar-les com cal, en aquest cas permeti’m que l’equip de govern també pugui fer la mateixa
valoració que fa l’oposició i que tantes i tantes vegades ens demana a l’equip de govern les
coses amb temps i amb capacitat per discutir-les i per prendre mesures entre tots i totes”.
Es vota seguidament la moció presentada, que es denega per majoria amb 10 vots en contra (
9 PSC, 1 PP) i 5 a favor (3 AEB, 1 ICV-EUiA 1 CIU) el següent acord:
L’alcaldessa diu: “El que no s’hagi aprovat aquesta moció no significa que no es discuteixi a
l’hora de l’elaboració dels pressupostos la mesura que proposava el títol de transport, i que
valorem l’oportunitat de detectar o de que els col.lectius sense ingressos puguin, sense cap
tipus de dubte, gaudir de les activitats que ofereix aquest Ajuntament, i jo em comprometo en
aquest punt”.
Es denega:
“La crisi econòmica que travessa el nostre país està afectant de manera important les
economies locals, tant pel que fa als seus comptes com a les dades d’activitat i de mercat de
treball. Aquesta situació econòmica i laboral actual s’ha traduït en un empitjorament de les
condicions de vida d’un nombre creixent de ciutadans i ciutadanes, provocant un increment de
les situacions de vulnerabilitat que reclamen una major atenció per part de les corporacions. Els
governs locals han de respondre a unes majors necessitats de la seva ciutadania en el terreny
de la protecció social i de l’ocupació, essent necessari un compromís ferm dels ens locals per a
minimitzar els efectes de la crisi sobre les economies familiars, actuant especialment damunt
dels col·lectius més desafavorits.
Atès que la OCDE ha pronosticat que l’Estat Espanyol no sortirà de la recessió econòmica
durant el 2010 i que la crisi continuarà generant desocupació.
Atès que és prioritari incrementar els mecanismes de suport als col·lectius que reben més
directament l’impacte d’aquesta crisi i avançar des del món local en les polítiques d’inclusió,
igualtat i autonomia personal
El grup d’ICV – EUiA proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Creació d’un títol de transport públic gratuït i específic per aturats de llarga durada
sense subsidi.
Segon. Aplicació d’una bonificació del 75 per cent per aturats de llarga durada sense subsidi en
les activitats municipals programades.
Tercer. Aplicació d’una bonificació del 75 per cent per aturats de llarga durada sense subsidi en
les activitats organitzades pel servei d’esports municipal.”
9. MOCIÓ ICV EUiA: PACTE CÍVIC PER BADIA
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Es dóna lectura de la moció presentada per ICV-EUiA, i seguidament pren la paraula el senyor
Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Quizás ahora, dado el punto del “30
minuts” que hemos discutido, yo añadiría uno: El saber escuchar. Porque podemos tener
diferencias, y hay que tenerlas, porque eso es la riqueza de nuestra vida, las diferencias. Pero
con respeto. Todos sabemos lo que está pasando. Todos sabemos lo que pasa en Badia, nos
quejamos de las motos, que tiramos las botellas por la ventana, que pareciera que la calle es
nuestra. No. Si que es nuestra pero es de todos, la compartimos los 14.000 vecinos. Todos
tenemos un trocito de esa calle, y eso es lo que tenemos que saber convivir, en todos los
aspectos. Yo no voy a desarrollar todos los puntos. Los podría desarrollar uno a uno porque
son los que vivimos el dia a dia, sabemos lo que está pasando, sabemos lo que hay. Pero me
gustaría, es tan sencillo. Sin más, que todos los grupos municipales en primer lugar, las
entidades cívicas de este pueblo, porque es eso lo que son, cívicas. Las entidades culturales,
los vecinos a título individual, pues de alguna manera encontráramos los mecanismos de
alguna manera para estimar y que seamos más respetados y no salgamos de la manera que
salimos por la televisión”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “És que a
aquest llistat podríem afegir molts punts, senyor Argueta. Jo afegiria un altre, deixar a totes les
persones individuals, i també a totes les entitats col.lectives, la capacitat d’escollir, de poder
escollir si volem ser solidàries o no volem ser solidaris, per exemple. Això ho parlaré més
endavant. En tot cas, aquesta moció està relacionada, ja se que no tenen res a veure, però
hem coincidit en temps amb una intervenció que es va fer des de CiU a la Comissió Informativa
d’Urbanisme en la qual es demanava que s’iniciessin una sèrie de sessions per a treballar, no
tant un pacte cívic per a Badia com es proposa des d’ICV-EUiA, sinó més aviat un protocol de
conducta. Es a dir, quan hi ha situacions incíviques que afecten a la convivència dels demès
ciutadans de Badia, què es pot fer per a remetre-les. Al regidor responsable d’aquella Comissió
en aquell moment, el senyor Sabariego, ens va comentar que prenia nota i que ho estudiarien,
suposo que a hores d’ara ja se’ns pot dir des de l’equip de govern si iniciarem aquesta tanda de
reunions o no. Però en tot cas crec que aprovar un pacte com aquest sense preveure què es
pot fer, per tota la gent que és incívica, no te gaire sentit, crec. Però, tornem-hi al pacte cívic
per a Badia. Està prou bé, nosaltres votarem a favor, però ens agradaria que no quedés en
paper mullat. Ens agradaria que anés acompanyat de tot un seguit de conductes posteriors”.
A continuació pren la paraula la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu:
“En principio tengo que diferir un poco en cuanto a la exposición que ha hecho el Sr. Argueta,
en representación de ICV-EUiA, puesto que la mayoría de ciudadanos de Badia no vamos
tirando papeles, botellas, etc etc. Creo que un tanto por ciento muy muy amplio, pues no vamos
de esa guisa. ¿Qué aparcamos mal en momentos puntuales? Yo me incluyo la primera, desde
luego que si. Y ¿Que necesitamos una sanción, y que necesitamos unas medidas?
Completamente de acuerdo. Dado que son cuestiones que entendemos desde esta formación
política que tienen que ver más...en mis tiempos, yo creo que soy la más mayor de todos,
había una asignatura en colegio que era urbanidad y buenas costumbres. Pues posiblemente
sea un tema para incluir en esta proposición, ¿No? De todas formas, y bromas aparte, que es
algo serio, nosotros por lógica, por educación, por respeto y porque consideramos que son
unas normas que la mayoría repito, la mayoría de vecinos las realizamos, que no vamos
tirando basura por ahí, lamentándolo mucho votamos a favor. En tono de broma, por favor que
se me entienda así”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu:
“En un intento desde mi punto de vista retógrado, la asignatura de urbanidad y buenas
costumbres ha sido introducida en la vida de nuestros escolares ya, en forma de educación
para la ciudadanía. Lo digo para que lo sepa, ¿Eh? Para nosotros desde luego no es una
buena noticia.
Nosotros nos vamos a abstener en esta moción, porque nos parece un cúmulo de buenas
intenciones, pero al fin y al cabo papel mojado. Nos recuerda un poco a los diez
mandamientos: no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Pero claro, aquí faltaría el “y
si lo hago mal, como me perdonan”, que es lo que hace la iglesia. Si me lo salto...falta, ya te lo
comuniqué en su momento, falta concretar, falta explicar, falta como implementarlo. Desde
luego, implementarlo hacia tener un control absoluto sobre lo que hacen los ciudadanos o no,
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tipo ley cívica de Barcelona, del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona. Desde luego nosotros
vamos a estar ahí siempre en contra. No quiero decir que este documento defienda algo
parecido pero por si acaso, a alguien se le ocurriera que podemos caminar hacia allí. No vayas
en bici por la acera, pero por la carretera no te hago un carril bici, así que si te matan te
aguantas. Rollo ley de Barcelona, ley cívica. Entonces, a nosotros ahora mismo estamos en
una postura de abstención, y si más adelante se le ven las orejas al lobo, y se nos explica
como se implementa todo esto, pues seguramente nosotros trabajaremos para que todo esto
llegue a ser una realidad lo más notablemente posible dentro de nuestra ciudad. Pero hasta
ese momento, pues la verdad es que tampoco sabemos como definirnos”.
L’alcaldessa diu: “El PSC votará a favor de esta moción, porque también estando de acuerdo
con el resto de grupos en que hay que caminar hacia delante, en hacer como comentaba la
Marta, hacer una serie de reuniones para ver como podemos mejorar el civismo en nuestra
ciudad”.
Es vota seguidament la moció presentada, que s’aprova per 12 vots a favor: ( PSC, PP, ICVEUiA, CIU) i 3 abstencions (AEB).
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que
diu: “Agradezco a los grupos municipales que han dado el apoyo, y lamento que nos de igual la
brutícia de Badia. Lo lamento realmente, que nos de igual la situación que está pasando. Lo
lamento”.
L’alcaldessa diu: “Que quede claro que nadie ha dicho que le da igual la brutícia, ni que le da
igual lo que pase en esta ciudad. Que quede claro que ningún posicionamiento de los grupos
que forman parte de este Consistorio ha manifestado al respecto nada parecido. El grupo de la
AEB ha argumentado su abstención por una serie de cosas, no que le de igual el civismo. Yo
añadiría un punto en esta moción, que el Sr. Eusebio Argueta pida la palabra cuanto toca.
Bromas aparte, pasaríamos al siguiente punto”.
S’acorda:
“La participació ordenada dels ciutadans a la vida pública i una conducta quotidiana
respectuosa amb els bens públics i amb la vida dels altres faran que a Badia del Vallès sigui un
municipi amb un alt grau del que s'anomena civisme convivencial. Aquest civisme convivencial
protegeix i fomenta la qualitat de vida de la ciutadania basant-se en el respecte actiu a la
llibertat i en els drets dels altres en el terreny de la vida quotidiana.
L'Ajuntament de Badia del Vallès ha d'apostar clarament per la promoció del civisme, d'un
civisme responsable i actiu, un civisme que ha de ser un dels valors fonamentals de la nostra
societat. Les ciutats i els pobles són els espais de govern públic més propers al ciutadà, i els
millors espais per promoure els valors de respecte, tolerància, convivència i democràcia. Ara
bé, l'esforç ha de ser compartit. Els ciutadans i les ciutadanes han de ser agents actius i
dinàmics, des de les seves pròpies iniciatives i voluntats, i l'Ajuntament ha de col·laborar-hi, per
tal de facilitar-los aquesta tasca, mes enllà de la campanya institucional en els mitjans publics
sobre el cost economic de l' incivisme que no aprofundeix sobre una clara visió del problema.
El Pacte Cívic s'hauria d' elaborar i aprovar mitjançant una Comissió Mixta formada per
representats de tots els grups polítics, de la societat civil i del sector econòmic de Badia del
Vallès del Vallès. ICV-EUiA proposa una relacio de bones intencions que es resumeix en 8
punts:
1. Cal que aparquem bé els vehicles per deixar el pas lliure als vianants. Sobretot hem de
respectar els llocs reservats per a persones amb discapacitats. També hem de tenir cura
quan aparquem a les entrades i sortides de les escoles per no destorbar els infants.
2. Hem de ser responsables dels residus que generem. Cal utilitzar correctament els diversos
tipus de contenidors i respectar els horari s de recollida establerts. Quan hem de llençar
mobles, trastos o altres andròmines hem d'anar a la deixalleria o bé telefonar al servei de
recollida de l'Ajuntament.
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3. A la nit volem descansar, per això, les motos i els cotxes han de circular amb compte per
no molestar a les persones que dormen. La gent que ha sortit a divertir-se ha de procurar
no fer gaire soroll.
4. Volem gaudir dels nostres jardins i dels nostres parcs. No s'han de malmetre les plantes,
els arbres ni les flors.
5. Ens agrada tenir els carrers nets , sense papers, ampolles, cigarretes i altres objectes per
terra. Cal fer servir les papereres.
6. Hem de portar els nostres gossos sempre lligats . Si fan caca pel carrer cal recollir-la i
llençar-la on toca.
7. Ens agraden les parets netes, sense pintades ni grafits.
8. Volem que es respecti el mobiliari urbà perquè cal conservar-lo en bon estat.
ICV-EUiA Badia del Vallès, insta a l’ ajuntament, els ciutadans, les entitats i les associacions a
la signatura d’un Pacte Cívic per promoure actituds i conductes cíviques que fomentin un model
de poble més net, més sostenible i on la convivència sigui fàcil i agradable.”
10. MOCIÓ AEB: CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI D’ESTRANGERIA
Es dóna lectura de la moció presentada per l’AEB, i seguidament pren la paraula el senyor
Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Nosotros hemos presentado esta
moción que podría decir que es una moción preventiva, porque se está discutiendo en el
Congreso de los Diputados una nueva reforma de la ley de extrangeria que realmente apretará
muchísimo más de lo que ya están los derechos de los inmigrantes, los derechos de las
personas. Hace unos cuantos puntos hemos aprobado una moción por unanimidad de suport a
la marxa mundial per la pau i la no violència, tenía un párrafo que deia “preten posar en
evidència altres múltiples formes de violència (entre parèntesi) econòmica, racial, sexual,
religiosa”. Bueno...para nosotros las propuestas que se han introducido para modificar la ley de
extrangería de España, es una forma de violencia contra las personas. Es una forma de
violencia racial. Y por lo tanto estamos totalmente en contra de las propuestas que se han
hecho. Ya corrió por este Pleno una moción en contra de la directiva de “la vergonya” que
decíamos. Hablaba de las medidas que se han tomado en la Unión Europea para luchar contra
la inmigración ilegal le llaman ellos. Aquello ya era absolutamente vergonzoso. Recuerdo que
en aquella ocasión aquella moción no fue aprobada, y luego hubo una serie de
puntualizaciones por parte del equipo de gobierno que presentaron otra más tarde. Yo espero
que esta sea apoyada unánimemente por todo el mundo, se que no lo va a ser. Si
desgraciadamente las propuestas que se han hecho para la reforma de la ley de extrangería se
plasman en la realidad, pues como mínimo avisar que por parte de la AEB tendreis otra moción
ya hablando de realidades, cuando hoy os estamos presentando una moción que todavía no
habla de realidades pero que todo apunta a que así va a ser”.
Intervé seguidament la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Nosaltres
pensem que la llei d’estrangeria és un tema molt important, és fàcil caure en el
sensacionalisme barat, és fàcil fer demagògia i s’ha de fer molt curós amb aquest tema. A mi
m’hagués agradat haver tingut l’espai aquí en el Consistori, per poder discutir aquest tema amb
el partit que presenta aquesta moció, perquè quan vaig llegir la moció, el primer que vaig fer
lògicament va ser agafar la reforma de la llei d’estrangeria, que son 50 pàgines, tampoc és que
siguin tantes, i llegir-m’ho, punt per punt. I la veritat és que quan vostès diuen en el punt 2, més
repressió, menys drets, no se a què estan fent referència. Quan vostès diuen en el 5 que
criminalitza la solidaritat , no se a què estan fent referència. Quan diuen que nega drets bàsics
com la salut i l’educació, de debò que aquest l’he estat buscant específicament, no se a què
estan fent referència. Quan diu que atenta contra la vida en família intueixo per on van. Però
tampoc ho tinc tant clar. Quan diu que permet l’expulsió de menors no acompanyats, no ho he
vist enlloc. Quan diuen al 9 que dificulta la justícia gratuïta tampoc ho tinc clar. M’hagués
agradat de veritat, de veritat ho dic, en serio, poder haver parlat d’aquest tema i veure quina és
la seva postura exactament, a què estant fent referència i a veure quin és el punt d’unió entre
tots nosaltres, perquè qual el PSOE va presentar la llei d’estrangeria, des de CiU es van fer
més de 40 esmenes. No, es van fer moltes esmenes i s’han aprovat més de 40, per rectificar
tot un seguit de coses que casualment son coses que estan relacionades amb aquests punts
que vostès aquí comenten. Com que aquí ara no és el lloc de posar-nos a discutir punt per punt
la llei d’estrangeria, de debò que m’hagués agradat haver tingut la possibilitat de fer-ho.
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Nosaltres votarem en contra de la seva moció, però m’agradaria poder encetar un debat sobre
aquest tema i potser, potser, podem arribar a alguna cosa en comú. No ho se, eh? Però la
veritat és que no se ben bé que defensen, perquè amb frases com “menys repressió, menys
drets, hi ha coses que no es poden tolerar”, a mi em fa l’efecte que s’està fent publicitat en
comptes de dir coses concretes, i és la sensació que he tingut amb aquesta moció”.
Seguidament intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: “La
posición de esta formación política será la de votar en contra de esta moción. Votaremos en
contra básicamente porque de una vez por todas, vamos a llamar las cosas por su nombre. A
ver, todos aquellos inmigrantes que están no voy a decir ilegales ni sin papeles, sino que están
en una situación irregular en este país. No tienen una actividad legal, definida y demás, lo cual
incide como todos sabemos aunque queramos negarlo. En un mayor índice en cuanto a
problemas de prostitución, de delincuencia, de robos, droga, etc etc. No quiere decirse que van
a decir: “si, estos del PP son muy racistas, que tal”. No. Queremos una inmigración, pero
inmigración legalizada, con papeles, con documentos, con las cosas como tienen que ser. O
sea, aqui “campi qui pugui” no puede ser. Tiene que ser una inmigración que vaya por unos
cauces y como somos todos, porque sino realmente los que somos marginados somos
nosotros, que no tenemos ningún tipo de derecho, y tenemos todas las obligaciones del
mundo. Y no se puede dejar a una persona inmigrante con 20 euros y una botella de agua en
medio de la Plaza España. Esto no puede ser. Con lo cual necesitamos una ley de extrangería,
una ley que sirva para todos, que sea realmente eficiente y que de alguna manera corte todo
este efecto llamada que hemos estado recibiendo en el último tiempo, y bueno, esto es un
debate que como ha dicho la Sra. Figueras desde CiU es un debate muy amplio, que
posiblemente hay puntos de encuentro porque a nadie le gusta que las personas, que los seres
humanos sean relegados de esta forma, pero tampoco gusta que bueno, que llegue del modo
que está llegando, con lo cual consideramos que se impone, desde luego, un debate sobre
este punto, pero como he dicho votaremos en contra de esta moción”.
Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “No
pensaba intervenir, pensaba apoyar. Sólo apoyar porque me parecía bien la moción. Pero por
declaraciones de los compañeros de Consistorio, o compañeras de Consistorio, por
declaraciones que se han hecho en este Consistorio me veo obligado a intervenir. Me veo
obligado a intervenir. Yo creo que al igual que en otros temas, en este tema tampoco se puede
hacer demagogia, tampoco se puede ir por criminalizar. No señor. Nadie emigra, lo dije cuando
presenté la moción contra la normativa de la vergonya de la UE, lo dije en ese momento, nadie
emigra porque quiere, nadie. Y nosotros en Badia tenemos un problema o virtud podríamos
llamarle, y por lo tanto tenemos que ser en este caso prudentes y de alguna manera poner todo
nuestro esfuerzo y mecanismos y nuestro entendimiento, a que podamos hacer la convivencia
más llevadera. Justo antes hemos estado hablando de un pacto cívico, otro punto más a
añadir. ¿Ves como hace falta irlo complementando? Es lo que nos hace falta en esta sociedad.
Nos hace falta. Y la ley de extrangería es una parte más de la normativa de la vergonya de la
UE, y por lo tanto yo apoyaré esta moción”.
L’alcaldessa diu: “Nosotros votaremos en contra de esta moción. No por los argumentos de la
Sra. Antonia, con todos mis respetos, tampoco creo que el hecho de emigrar tenga
necesariamente siempre una connotación negativa. Hay gente que cambia de país donde vive
por voluntad propia. Hay personas que se ven obligadas a hacerlo por necesidades, y estas
personas son por las que tenemos que velar,para que cuando lleguen a los paises receptores
no se encuentren con unas situaciones que no se pueden controlar. Creo que el tema de la
regulación de los flujos migratorios y tener una política de extrangería no siempre tiene que ser
algo negativo. Obviamente la AEB y nosotros mantenemos definiciones completamente
distintas de las políticas de extrangería, de las políticas migratorias, pero coincido con la Sra.
Figueras que una moción de este tipo, que no se concreta ningún aspecto, yo he hecho el
mismo proceso que hizo Marta cuando recibí esta moción, fue mirarme la ley de extrangería
para hacer una comparativa, de la reforma y de la que había, y realmente tampoco he
encontrado los puntos, hay alguno que puedo intuir por donde van, pero realmente tampoco he
encontrado estas afirmaciones tan contundentes que se hacen en la moción que Vdes
presentan. Tema de “negar temes bàsics com l’educació”, precisamente son los dos únicos
derechos, la asistencia sanitaria y la educación, que están reconocidos a cualquier persona,
independientemente de cual sea su situación administrativa en este país. No es cierto que se
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atente contra la vida en família, el hecho de regular como tiene que ser el reagrupament
familiar, que me imagino que en esta moción os referís a eso, no creo que sea atentar contra la
vida en família, de hecho se reconoce una relación anàloga al matrimonio, que antes no se
reconocía en la reagrupación familiar, no todo es negativo en la reforma de la ley de
extrangería. “Permet l’expulsió de menors no acompanyats”. I tant. Hay menores no
acompañados que están en este país solos, y que los servicios asistenciales pueden
considerar que con quien tienen que estar mejor es con sus padres en su país de origen, y no
aquí con 13 años, sin dinero en los bolsillos y sin nadie que vele por su salud y por su
integridad. “Dificulta l’accés a la justícia gratuïta”. La única reforma que se hace respecto al
tema de la justícia gratuïta es cuando llega el proceso de recurso contencioso-administrativo en
el que se tiene que tramitar la justicia gratuïta, porque nos encontramos los abogados que
ejercemos en temas de extrangería que cuando llega el recurso contencioso-administrativo, no
tenemos manera de localizar a la persona a la que tenemos que defender. Porque es algo
automático y muchas veces no nos facilitan ni sus contactos. Por tanto, el hecho de que esta
persona sea notificada personalmente y tenga que tramitar la justifica gratuïta, le da unas
garantías de ser conocedor en todo momento del proceso, que antes no tenía. “Major
desprotecció a les dones immigrants”. Bueno, reconoce el derecho a las mujeres maltratadas, a
la obtención del permiso de residencia y trabajo. Suspende los procesos de expulsión de las
mujeres maltratadas. Puede ser que no estemos de acuerdo en como regular el hecho
migratorio y no estemos de acuerdo en las políticas de extrangería, pero no podemos recolzar
una moció que ni tant sols hem trobat en el text, el que les afirmacions que tan rotundament
manifesten en la seva moció. Per tant, nosaltres votarem en contra”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu:
“Simplement dir unes quantes coses. La primera que els deus punts aquests, estan extrets
literalment del comunicat que la Xarxa estatal de la defensa dels immigrants ens envia, i estan
inclosos aquí, literals. Jo tenia l’esperança de que us haguéssiu informat amb tots els
possibles, i os haguéssiu posat en contacte amb aquesta Xarxa si teniu dubtes de tots aquests
punts, de l’1 al 10. De què està parlant, aquest gent? No us preocupeu, perquè nosaltres estem
oberts al debat en qualsevol moment, sobre tots aquests punts, i us farem arribar l’abans
possible una explicació punt per punt de a què s’està referint cadascuna d’aquestes
afirmacions, que efectivament son contundents. Efectivament. Us ho farem arribar, tant aviat
com ens sigui possible. Anava a respondre a la intervenció de la senyora Antonia del PP, però
prefereixo no escalfar-me més. Simplement que reflexioneu, que això és violència contra les
persones. Simplement. Que la reforma que es pretén fer empitjorarà les condicions dels
immigrants en el nostre país, i les condicions per a venir al nostre país. I com ha dit el senyor
Argueta, ningú emigra perquè vol. Lo del efecto llamada es el efecto pirada. Pirada, que es me
quedo aquí me muero de hambre, o me voy. Pues me voy. Y si me muero por ahí en una
barca, pues mira no he perdido nada. No es un efecto llamada. Qué coño efecto llamada. Ya
no voy a decir nada más”.
Es procedeix a votació i es denega per majoria amb 11 vots en contra ( 9 PSC, 1 PP, 1 CIU) i 4
a favor (3 AEB, 1 ICV-EUiA) el següent acord:
“Atès que el 26 de juny de 2009, el Consell de Ministres va aprovar enviar al Congres i al
Senat, on es discuteix actualment, una nova reforma de la Llei d’Estrangeria que lesiona
greument els drets i llibertats de la població estrangera i autòctona.
Atesos els deu motius per oposar-se a aquesta reforma que planteja el manifest contra la
reforma de la Llei d’Estrangeria realitzat per la Xarxa Estatal de Defensa dels/les immigrants i
que s’adjunta a aquesta moció:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ningú ha estat consultat, ningú la recolza
Més repressió, menys drets.
Més temps tancats en els CIE, els guantanamos europeus.
Castiga els sol·licitants d’asil.
Criminalitza la solidaritat.
Nega drets bàsics com la salut i l’educació.
Atempta contra la vida en família
Permet l’expulsió de menors no acompanyats.
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9. Dificulta l‘accés a la justícia gratuïta.
10. Major desprotecció per a les dones immigrants.
El grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels
següents acords:
Manifestem el nostre més enèrgic rebuig contra una reforma de la Llei d’Estrangeria que
suposa una greu regressió en els reconeguts a la població d’origen estranger, aprofundint en el
caràcter repressiu de les polítiques d’immigració.
Lamentem que no s’adopti una política respectuosa dels Drets Humans i més d’acord amb la
realitat de la immigració, atenent a una visió global de la mateixa quant a les causes de les
migracions i quan a les responsabilitats que té la societat d’arribada per a afavorir la
convivència.
Condemnem la utilització de la crisi econòmica com justificació per a aprovar una llei populista
que no resoldrà els greus problemes econòmics i d’atur del país i que només aconseguirà
desviar l’atenció sobre les causes reals i els veritables responsables de la crisi, convertint a les
persones immigrants en el nou boc expiatori.
Exigim la retirada de l’actual projecte de reforma de la Llei d’Estrangeria i instem al Govern i a
les Corts Espanyoles a que adoptin les disposicions per a establir una política que restitueixi els
drets humans i la dignitat de les persones immigrants que resideixen en l’Estat Espanyol.
Cridem a les organitzacions socials, polítiques i sindicals i a la societat espanyola en el seu
conjunt a mobilitzar-nos en defensa de la dignitat i la justícia social per a totes les persones,
independentment de la seva nacionalitat, color de pell o situació administrativa. Hi ha coses
que no es poden tolerar.”
11. MOCIÓ ICV EUiA: SOBRE EL REBUIG A L’ERO I SOLIDARITAT AMB ELS
TREBALLADORS/RES DE MONTESA-HONDA DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
Es dóna lectura de la moció presentada, i a continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor
Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “La moción se explica por si misma.
Conozco el caso, conozco el problema, y es una moción de solicitar solidaridad con un grupo
de trabajadores que lo está pasando canutas. Tan sencillo, y pido al Consistorio que de alguna
manera lo haga, aprobando esta moción, apoyándola, apoyando a los trabajadores y pidiendo
al Departament de Treball que, de alguna manera no acepte este nuevo expediente de
regulación de empleo”.
A continuació pren la paraula el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que
diu: “Solamente para decir que nosotros, ante cualquier tipo de iniciativa de ese estilo, de
solidarizarnos con un grupo de trabajadores, el voto siempre será afirmativo”.
L’alcaldessa diu: “Gràcies. Nosaltres també votarem a favor. Han sortit dos regidors. Si us
sembla posposem la votació fins que estem tots aquí. Bueno, però com que l’hem de fer
perquè la secretària no pot donar fe d’un fet que no s’ha fet valga la redundància. Pospondriem
la votació si us en sembla, i no havent-hi temes d’urgència, passaríem a precs i preguntes i
quan s’incorpori el senyor Sanuy fem la votació en un minut, i que així la secretària pugui
prendre nota de la decisió que s’ha pres”.
En aquest moment es reincorpora el senyor David Sanuy i es procedeix a votar la moció
presentada, que s’aprova per unanimitat.
S’acorda per unanimitat l’adopció del següent acord:
La presentació d’un ERO que deixarà sense feina a 180 persones a l’empresa Montesa-Honda
de Santa Perpètua de Mogoda ens torna a donar un nou exemple de la destrucció de teixit
industrial a la nostra comarca que està causant la greu crisi econòmica en la que ens trobem.
La presentació d’aquest ERO està directament lligat al trasllat de la producció de la moto
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Scoopy a la planta que l’empresa té a Itàlia. La promesa d’un nou model que substituís Scoopy
no ha estat complida i, per tant, els treballadors tornen a sentir-se enganyats i defraudats per la
direcció de l’empresa. És en aquest difícil context que el grup Municipal d’ ICV-EUiA de Badia
del Vallès vol exposar al ple d’aquesta corporació les següents consideracions:
1.- Solidaritat i recolzament dels treballadors/res i dels seus representants legals i sindicals en
la lluita pels llocs de treball a Montesa-Honda de Santa Perpètua de Mogoda.
2.- Demanar al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya que sigui molt més
curós en l’acceptació d’aquest expedient ja que la promesa de portar un nou model de
fabricació ha de ser una realitat.
3.- Demanar al Govern de la Generalitat que siguin retornades totes les ajudes públiques
rebudes per l’empresa Montesa-Honda si no compleix la seva promesa feta als representants
dels treballadors de portar un nou model de fabricació que mantindria els llocs de treball.
4.- Fer arribar aquestes consideracions a la Excelentíssima Consellera de treball la sra. Mar
Serna, a la direcció de l’empresa Montesa-Honda de Santa Perpètua i als representants dels
treballadors.
12. PRECS I PREGUNTES
La senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, fa dos precs:
12.1 Actes solidaris
Jo tinc dos precs que son dues preguntes alhora. El primer prec està relacionat amb una
situació que s’ha produït darrerament a Badia i que m’ha generat també molta indignació alhora
que impotència. Resulta que jo no ho sabia, perquè un no ho sap tot, ho intentem però no ho
sabem tot, i jo no sabia que a Badia, aquesta Badia on tots vivim i tots estimem, i tots volem
que vagi cap a millor des de les nostres diferents perspectives polítiques, jo no sabia que a
Badia hi havia gent que tenia dret a ser solidària i gent que no tenia dret a ser-ho. Des d’ICV es
va dur a terme, es va iniciar una campanya de recollida d’aliments que si mal no recordo crec
que es fa cada any, però aquest any donada la imminent situació de crisi econòmica i la gran
quantitat de famílies afectades al respecte, la gran quantitat de famílies que realment no poden
ni comprar-se el menjar, ICV es va posar en contacte amb diverses entitats i grups polítics per
a dur a terme de forma conjunta, un acte solidari que és recollir menjar. A més, aquesta
setmana es va fer una reunió, precisament per a valorar com havia anat la recollida d’aliments i
per a tractar tot aquest tema, diverses entitats van fer propostes interessants com el tema del
menjador social, etc. , la regidora encarregada, la senyora Montse Jiménez y la senyora Raquel
Gràcia van comentar que aquesta recollida d’aliments havia anat molt bé, s’havia recollit un
camió sencer, etc. etc. No una furgoneta. En tot cas, que havia anat molt bé, que havia sigut
molt positiva, i em vaig alegrar molt. De veritat, em vaig alegrar molt. Però alhora, em va saber
molt de greu perquè resulta que quan es va encetar tot això, dos partits polítics, només dos,
vam quedar aïllats de tot aquest moviment, que van ser CiU al qual represento,i el PP. Des
d’ICV es va donar per fet que CiU no tindria cap tipus d’interès en mostrar-se solidari, i ni tant
sols se’ns va deixar escollir si volíem ser-ho o no, simplement es va optar per a no convocarnos. I això és polititzar un moviment social, això és polititzar un acte solidari. En els actes
solidaris hem d’estar tots junts, sense diferències de colors, i distingir que “estos son los
buenos y estos son los malos” és fàcil, però és lleig, sobretot quan estem parlant d’acte solidari
com és aquest. Llavors el prec seria: si us plau, ICV, deixi participar a CiU en aquesta recollida
d’aliments si es torna a fer. Estaríem encantats de poder ajudar a la població de Badia, perquè
nosaltres també som població de Badia. I la pregunta seria: per què no se’ns ha convocat? Per
què s’ha donat per fet que nosaltres no voldríem participar en una iniciativa tant bona com
aquesta? Crec que des de CiU sempre s’ha donat suport, crec que sempre, a qualsevol
iniciativa d’aquest tipus. Sempre. I crec que des de CiU hem dialogat sempre de qualsevol
tema que s’ha tractat. I després podem estar d’acord o no, però sempre hem intentat dialogar al
respecte. Això per una banda.
12.2 Habitatges
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El segon prec i la segona pregunta anirien dirigits no cap a ICV sinó que va cap a l’equip de
govern. El dilluns després de la Comissió d’Urbanisme, Territori, Seguretat Ciutadana i d’altres,
es va fer una reunió monogràfica que feia temps que des dels equips de l’oposició s’estava
demanant, per a tractar el tema de l’habitatge. El regidor responsable, el senyor Pau
Dominguez, ens va explicar molt amablement la genealogia del problema, una mica des de
l’origen fins a la situació actual, cosa que s’agraeix molt, perquè com a mínim des de CiU el
que havia passat és que anàvem tenint informació aïllada de coses, i nosaltres havíem d’anar
fent el puzle per a veure què estava passant amb els pisos de l’av. Mediterrani 6-8 que estaven
afectats pel mur. El regidor Pau Domínguez que ens informa que, resulta que des d’ADIGSA es
dictamina que hi ha tot un seguit de pisos d’habitatges que estan afectats, que per tant son
insalubres i no es pot viure allà, i per tant des de l’Ajuntament es decideix que aquestes
persones tenen, lògicament, el dret i la possibilitat de poder canviar el seu pis i comprar-ne un
de nou a un preu assequible i econòmic. També se’ns diu que ADIGSA havia de fer-se càrrec
d’aquests pisos afectats i que després possiblement s’havien de reconvertir en habitatge de
lloguer, que és una cosa que ja s’ha apuntat durant el Ple per part del senyor Juan de l’AEB.
Quan se’ns presenta tot això, se’ns diu que hi ha 13 famílies o 14, 14 veïns que volen fer el
canvi de pis, però que ADIGSA només s’encarregarà d’un, que és el que està pitjor, i que els
demés com si no existissin, que no es farà càrrec dels demés, dels altres 13. A partir d’aquí, a
la Comissió, crec que tots els grups que estàvem allà representats ens vam escandalitzar
perquè vam pensar caram, s’estan venent aquests pisos perquè aquesta gent, com que
ADIGSA te pisos de protecció oficial, una persona no pot tenir dos pisos en propietat alhora i
per tant ha de vendre el seu pis per a comprar-se el nou, però alhora aquests pisos
l’Ajuntament ha fet una borsa, ha generat una borsa per a controlar quins son aquests
compradors i ven els pisos. Pisos que se’ns presenten com a afectats, recordo, amb lo qual
l’escàndol inicial es, com pot ser que traiem a una gent de Badia d’uns pisos afectats, i els hi
donem un altre, i passem a un altre grup de gent a viure en els pisos afectats. No tenia cap
sentit, no enteníem com ADIGSA ens havia torejat i dic torejat, no enteníem res. No enteníem
on estaven els informes, no sabíem res. Després, el dijous des de CiU es torna a treure el tema
a la Junta de Portanveus perquè ens resulta francament preocupant, bàsicament per a la salut
d’aquestes 13 persones que aniran a viure a aquests 13 pisos, i la senyora Alcaldessa ens
informa que això no va així ben bé, i que els pisos aquests no son afectats. Es a dir, que dels
pisos aquells que hi havia inicialment afectats, només una persona d’un pis fa el canvi, i que els
altres 13 que fan el canvi no son de pisos afectats, sinó que son de pisos no afectats, sinó ho
he entès malament, amb lo qual se’m genera un altre dubte que és, si això és així, com que ara
s’ha permès que gent que te el seu pis en perfectes condicions, pugui fer aquesta rotació de
pisos, quan tots els ciutadans de Badia representa que tenim els mateixos drets i per tant, tots
els que tenim el pis en perfectes condicions hauríem de poder optar a això. El prec seria: no se
si és que jo estic molt confosa o es que el regidor ens va donar dilluns una informació i
l’alcaldessa ens va donar una altra informació el dijous. Però jo agrairia, que les informacions
que ens arriben, ja que ens arriben tard, que siguin la mateixa, es a dir que l’equip de govern es
posi d’acord amb quina és la perspectiva que s’ha de comunicar i que ens la comuniqui, primer.
I segon, tant si el senyor Pau Domínguez te raó, com si l’alcaldessa te raó, com si els dos
tenen raó i son complementàries i jo m’he perdut una part de l’explicació, cosa que no descarto,
eh? Però consti que sinó tinc l’explicació vol dir que no se m’ha transmès. Llavors si això és
així, estic molt preocupada, francament, per com s’ha a dut a terme el tema de les vivendes.
Primer perquè no se’ns ha comunicat tota la informació, no s’ha intentat veure amb els ulls de
l’oposició quines podien ser les sol.lucions, i a més es que estem en un problema de regulació
molt greu. Es a dir, fer que uns grups de ciutadans tinguin més dret que uns altres, i tornem
amb el tema d’abans, no pot ser. Tots tenim els mateixos drets. Per tant, no fem les coses
sense pensar, intentem establir una sèrie de criteris de conducta. Llavors, el prec ja l’he fet i la
pregunta és, quina és la formulació correcta i com està la situació? Gràcies”.
La senyora Antonia Escriva, del grup municipal del PP, fa un prec:
12.3 Actes solidaris
Jo no pensava intervenir, pensava parlar personalment amb el senyor Argueta, però donat que
la companya de CiU ha exposat aquest tema en aquest Ple, apart d’adherir-me als precs i a la
pregunta que ha fet, doncs bueno, tinc la sensació de que per part del representant, mai del
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partit, del representat del partit que vostès representa, hi ha alguna mena de problema, de
diàleg, no vol que hi participem, de vegades contesta malament, com ha passat abans a la
Junta de Portanveus, es a dir, si té algun problema el senyor Argueta amb la senyora Antonia
Escrivà, o amb la meva representació, doncs jo li prego que ho digui clarament, però que ningú
som qui per excloure a la gent de l’ajuda, del treball, i del tarannà d’aquest municipi”.
Intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipa d’ICV-EUiA per al.lusions.
12.4 Rentat cotxes SUMA
Quería preguntar porque yo en el Pleno pasado le pregunté al Sr. Lancho sobre el lavadero de
coches que está al lado del supermercado SUMA, y dijo que dos días después, o sea el viernes
después del pleno hablaría con los responsables de este establecimiento y que nos informaría.
Ese establecimiento está cerrado, está vallado, tiene un agujero, parece ser que se han llevado
ya la máquina, pero no sabemos que es lo que está pasando. Entonces nos gustaría tener
información de que es lo que está pasando.
12.5 Actes solidaris
Otro ruego que tengo es que ayer salió publicado en el Boletín Oficial del Estado, los nuevos
fondos...ya se venía hablando hace tiempo, como se dice secreto a voces, ya se venía diciendo
de que iba a salir este nuevo fondo para inversión local. Esto va a enlazar casi con todo lo
demás, lo de las otras preguntas que me han hecho las compañeras de Consistorio, la Sra.
Marta Figueras y la Sra. Antonia. Quería saber si el equipo de gobierno ya está trabajando en
la línea en que se plantean estos fondos, porque se viene hablando desde hace tiempo, que
son para gastos corrientes entre comillas, también son para nuevas tecnologías, energías
renovables y algo a otras alternativas de nueva creación de empleo local. He visto en el Boletín
Oficial del Estado que raya o casi en un millón y medio de euros que corresponderán a este
pueblo. Casi, he redondeado a la alza 75.000 euros más. A colación de esto, claro, la situación
que estamos viviendo de crisis es grande. Y yo pues todos los grupos políticos lo saben, los
representantes del Consistorio lo saben, la mayoría de personas que me conocen lo saben, las
entidades con las que de alguna manera me relaciono lo saben, que estamos haciendo de
alguna manera un esfuerzo, vamos a llamarle todos incluso sobrehumano, por encontrar una
solución, por encontrar alguna alternativa, por encontrar una propuesta que pueda llegar
realmente a paliar los problemas de las personas que están afectadas por la crisis.
Consecuencia de eso es que no queremos ni meternos zancadillas ni nada de esto. Lo que
queremos de alguna manera es trabajar todos codo con codo, pues que se han hecho
determinadas manifestaciones en los últimos tiempos concretas, y una puede ser esta
campaña solidaria de recogida de alimentos. Muchas entidades, la persona que se cuidó
enviaría los correos, la persona de ICV-EUiA que se cuidó de revisar esta campaña envió los
correos, yo era consciente de los correos que se estaban haciendo, a decir verdad soy
consciente. Lo único que puedo decirles a la representante de CiU y a la representante del PP,
es que lo lamento mucho que esta vez haya habido un despiste, pido disculpas y esperemos
que para otra oportunidad este error se pueda subsanar. Y como decía un gran poeta, que yo
en ese tiempo todavía no vivía en este país, este problema lo tenemos que resolver entre todos
y hago referencia a que golpe a golpe y propuesta a propuesta, mejor dicho verso a verso,
tenemos que ir de alguna manera intentando salir de esta, porque la tarea es grande y hay que
trabajar todos juntos. Y yo no puedo decir nada más que disculpas, porque se pasó, y ya está.
Pido disculpas públicamente y espero, y ruego, pediría a las personas que se cuidaron de este
tema que en la próxima no se descuiden de nadie, de ninguna entidad, ni de ninguna fuerza
política.
L’alcaldessa diu: “La senyora Antonia ha demanat la paraula, però si és sobre el tema de la
discrepància, jo els pregaria que ho parlessin després en privat. Jan han quedat clares les
queixes per una banda i la posició de l’interpel·lat per l’altra. Després, el tema personal penso
que toca parlar-lo personalment”.
RESPOSTES ORALS
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L’alcaldessa diu: “Passaríem a contestar la pregunta que m’ha fet, pregunta-prec que m’ha fet
la Marta Figueras en relació al tema dels habitatges del carrer Mediterrània. En la Junta de
Portanveus jo el que li vaig dir és que no tenia constància de cap informe respecte al grau
d’afectament dels pisos de la Mediterrània. El que si que sabia és que després d’un període
llarg de negociacions per part del grup de veïns i per part de l’Ajuntament amb ADIGSA,
ADIGSA es va comprometre a una cosa, amb ells i amb l’Ajuntament. Es va comprometre a ferse càrrec de tots els pisos, a que poguessin anar-se al nou edifici que s’ha fet al carrer Oporto, i
que en principi tots estaven a la mateixa categoria. Quan després es van remetre les cartes a
cadascun dels veïns, si que es va catalogar en grups de pisos, i es va catalogar només com
afectats pel muro, que no estan afectats pel muro i per l’humitat, i es van declarar afectades
dues vivendes, que és el que jo li vaig comentar. I la resta, no estaven declarats afectats pel
muro segons criteri d’ADIGSA. Nosaltres no hem fet aquesta discriminació, per tant jo no puc
explicar-li perquè ADIGSA ha catalogat uns pisos com afectats i d’altres no, i perquè s’ha
emplenat el terme afectat o perquè no. Son pisos que es pot viure, però no evidentment amb
les mateixes característiques que la resta de pisos. En el moment en que ens vam trobar amb
el problema vam parlar amb els veïns, que estaven super enfadats perquè portaven ja amb
l’expectativa d’una nova vivenda des de fa molt de temps, l’equip de govern es va trobar amb
una disjuntiva. O busquem una sol.lució perquè aquesta gent pugui marxar, o tornem a
barallar-nos amb ADIGSA sine die. Llavors nosaltres amb qui havíem de parlar era amb ells, i
el primer que vam fer és parlar amb ells. I amb ells hem anat a totes les reunions a ADIGSA, i
després ja ho comentarà el Sr. León. Les reunions que hem tingut amb ADIGSA, les hem tingut
moltes vegades amb ells. I la sorpresa de tots ha sigut que “donde dije digo dije Diego”, però
com que no hi havia cap conveni signat ni cap cosa signada ni amb els veïns ni amb
l’Ajuntament, ara no ens queda més remei que, per acabar amb aquesta història, fer les coses
com ens han dit que les havíem de fer. Si potser poguéssim negociar un altre cop? I tant. Però
estem parlant de persones. Estem parlant de persones que se’ls ha generat una expectativa.
Jo perdoni’m, però amb les expectatives que es donen a la gent, en aquest moment penso que
no toca. Que ADIGSA ha fet el que no calia o el que no hauria d’haver fet? Cert, i que
probablement nosaltres haguéssim tingut que demanar-lo per escrit? També, però ens hem
refiat tots. Els veïns i nosaltres, ens havíem refiat. I és que no li puc explicar res més. Si de cas,
després que parlin els veïns i que diguin el que han fet o han volgut que nosaltres fem, i hores
d’ara el que estic fent és tot el dia trucant a ADIGSA perquè la cosa no es retrasi més. Perquè
hi ha molta gent que tenia fetes les males fins i tot, eh? Tenia recollides les caixes perquè se’ls
ha generat una expectativa fins i tot d’una data”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Jo no
dubto en cap cas del que vostè està dient, i jo també crec que no s’ha de jugar amb
l’expectativa de la gent, però el que li demanava era resoldre el dubte, perquè en funció de si la
versió que se’ns va explicar el dilluns o la del dijous és la correcta, la responsabilitat recau
sobre ADIGSA o sobre l’Ajuntament, i aquí si que canviem, es a dir, potser no m’he explicat bé.
Si és cert que els pisos estan afectats, aquests 13 pisos estan afectats, si ADIGSA va dir, segur
que va dir, quan ADIGSA va dir (jo la crec a vostè i als veïns, només faltaria), si ADIGSA va dir
que es faria càrrec dels pisos afectats i que els rehabilitaria i que després els convertiria
possiblement en habitatges socials, etc. etc., però habitatge de lloguer, i després no ho ha fet,
aquí la responsabilitat és d’ADIGSA i nosaltres que hem negociat malament/, però d’ADIGSA.
Però, si resulta que els habitatges no estan afectats i només hi ha afectat un, i que casualment
ADIGSA es fa càrrec d’un i els altres 13 no estan afectats, llavors ADIGSA ja s’ha fet càrrec del
que esta afectat només,i per tant vostès en pisos no afectats, el que han fet és vendre’ls-hi a
uns altres ciutadans, però el problema llavors sinó estan afectats, és com caram s’ha permès
que gent amb pisos no afectats es canviï de pis i és el que jo li estic preguntant. Es a dir, és
tant fàcil com això. Els pisos aquests, els 13 o 14 pisos estan afectats o no, perquè si ho estan
dependrà la responsabilitat d’ADIGSA o de l’Ajuntament”.
L’alcaldessa diu: “A veure, tot el que és el bloc està afectat perquè pateixen una situació per un
mur tot el bloc. Tot el bloc. Com ha catalogat l’afectació ha sigut ADIGSA, no ha sigut
l’Ajuntament. ADIGSA ha determinat que el seu concepte afectació, perquè afectació significa
moltes coses. Un edifici pot estar afectat per humitats, pot estar afectada la seva estructura, pot
estar afectat el sostre, i poden estar afectades moltes coses. Jo no soc tècnica, jo se no el grau
d’afectació d’aquests pisos. Nosaltres com a administració, l’únic que vam fer es arribar al
sentir d’unes persones que vivien dintre d’uns blocs, als seus precs i és el que es va fer. Parlar

30

amb ADIGSA perquè hi ha un seguit de persones que sentien que no tenien les mateixes
condicions que la resta, i es va negociar en aquest sentit a ADIGSA. Que aquests pisos siguin
habitables, que és el que vostè està comentant, i que sigui una responsabilitat per part de
l’equip de govern permetre que es pugui fer una segona transmissió d’aquest habitatge, jo no
tinc cap informe que em digui que aquests pisos no son habitables. Llavors jo no puc dir a
aquestes famílies que no vinguin al seu pis, perquè puguin anar a viure en pis amb un conveni
amb ADIGSA, o amb un acord amb ADIGSA que es va acordar en un determinat moment. Jo
no soc tècnica. La negociació que es va portar des d’un primer moment que jo no hi era, i els
motius pels que ADIGSA va considerar que aquests veïns tenien un dret d’anar-se a viure a
una altra vivenda, no els conec tècnicament. Si que se que l’Ajuntament el que va fer és
transmetre un prec d’una sèrie de veïns a ADIGSA, i que ADIGSA els va recolzar. Llavors, a
partir d’aquí ADIGSA va oferir una mesura en un determinat moment que ara ha dit que no.
Aquests pisos estan afectats tècnicament perquè no tinguin condicions d’habitabilitat? Que a mi
em consti, no. I és que no li puc dir res més. Què vol que li digui? Estic dient el que ha passat,
no catalogo si un pis és bo o és dolent, estic explicant el que ha passat i punt. La catalogació
d’un pis si és bo o si és dolent, que la faci cadascú, jo no la faré. Estic explicant una realitat.
Punto. I el que ha passat. I ja està, es que no tinc res més a dir.
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Yo a
medida que voy escuchando sobre el tema de los pisos de Mediterráneo, cada dia quedo como
más perplejo, porque es una situación que yo personalmente no llego a entender
perfectamente como ha funcionado. Porque resulta que años atrás hay una serie de vecinos y
si me equivoco en algo me corriges, en la cual hacen una queja, y sino que luego también
intenvendrán y explicarán esta situación. Años atrás hay unos vecinos que hacen una
reclamación de que tienen unas viviendas con una problemàtica básicamente basada en
humedades. Se acaba de reconocer, en su momento se reconoció, que aquellas viviendas
tenian una cierta humedad, y que eran insalubres para ser habitados. Me sorprende que no
haya ningun tipo de informe por parte de ADIGSA o por parte de quien pertoque, que eso sea
así. Pero claro, si ADIGSA decide construir unos pisos en Badia para realojar aquellos vecinos
que tienen unas viviendas insalubres, será porque ellos si que han decidido o han pensado, o
han visto sus técnicos que eso es asi, que por eso hay que hacer unas viviendas. Entonces,
ahora no entiendo el porqué hay una vuelta atrás. No entiendo como puede ser que no hayan
unos informes que digan la situación en su momento de aquellas viviendas, y no entiendo el
porqué se genera toda esta confusión. Pero claro, la situación se agrava en el momento en el
que creo que el Ayuntamiento decide hacer un listado, una bolsa de esas viviendas que deben
salir a la venta, para que los vecinos de Mediterráneo 6 y 8 puedan comprar definitivamente el
piso que les corresponda en la zona de Oporto o en la zona de Mallorca. ¿Qué dicen los
técnicos del Ayuntamiento de Medio Ambiente y de Urbanismo sobre estas viviendas? ¿Ellos
pueden hacer algún tipo de información, de saber exactamente en que situación se encuentran
ls viviendas? Yo entiendo que hay unos vecinos que tienen un compromiso por parte del
Ayuntamiento y de ADIGSA, y ADIGSA ahora parece que los deja con el culo al aire, pero es
que da un poco la sensación de que aquí se está cometiendo algún tipo de royo extraño que a
mi se me escapa para entender. Si se hacen unos pisos son porque tienen un problema los de
Mediterráneo, y ahora resulta que no los tienen. ¿Eso es así? ¿No hay ningún documento,
ningún convenio establecido con ADIGSA y el Ayuntamiento de Badia que diga el porqué se
hacen los bloques de viviendas de la calle Oporto y de la calle Mallorca? ¿Se hacen porqué si?
No lo se. Esto es sorprendente, que no exista nada. Y que ahora a última hora, en el último
momento ADIGSA decida que los pisos son aptos para que ahí pueda vivir cualquier habitante,
exceptuando uno o dos ahora, no se si es uno o dos. Que son los que se va a quedar ADIGSA.
No se, es sorprendente todo, es muy perplejo”.
L’alcaldessa diu: “Mire, yo tampoco entiendo muchas de las cosas que han pasado en este
proceso, si le sirve de consuelo. Yo tampoco lo entiendo. No lo entiendo, soy la alcaldesa y no
lo entiendo. No tengo el don de la sabiduría absoluta, ojalá lo tuviera y fuera Dios en la tierra,
pero no lo soy. Yo tampoco entiendo muchas de las cosas que han pasado. Mire, el
Ayuntamiento en toda esta historia de los pisos de la Mediterrània, porque ha pedido la palabra
el Sr. León, sino que lo explique él todo lo que ha pasado, porque el ha estado des del principio
y yo no, es decir ha estado en cada de las reuniones que se han hecho con ADIGSA. El
Ayuntamiento no ha decidido porque si, y porque le ha dado la gana y le ha parecido
estupendo, hacer un listado, una bolsa de habitatge para poder transmitir estos pisos. Ha sido
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la condición que puso ADIGSA para que estos señores pudieran optar a unos pisos que la
propia ADIGSA les habia generado una expectativa. Informes de afección urbanística de estos
pisos, el Ayuntamiento no tiene. Estos pisos son de ADIGSA. ADIGSA es la responsable de
todo este proceso. El Ayuntamiento lo que su obligación es velar que todos los procesos que
hagan como se tienen que hacer. Lamentablemente en este proceso nos han tomado el pelo a
los vecinos y al Ayuntamiento. Llegados a este punto, el Ayuntamiento tenia dos opciones: A,
enfadarse y decir, me has tomado el pelo y ya no te hablo más, o intentar negociar otra cosa y
prolongar, y prolongar porque entre otras cosas a ADIGSA no le interesa en absoluto arreglar
este problema, y si lo hubiéramos hecho todavía estariamos sin cogernos el teléfono ni a los
vecinos ni a nosotros, a puntos de ahora, estaríamos en la misma situación. Y bueno, esto ha
costado bastantes reuniones. Yo hace muy poco que soy alcaldesa, seis meses, y ha he ido
tres veces a ADIGSA...cuatro. Ya he ido cuatro veces a ADIGSA. Porque cada vez se nos
decía una cosa diferente. Hasta que al final dices bueno mira, me explique por favor que
quieren hacer con estos pisos, diganoslo ya para tenerlo todos claro, por favor. Y al final se
llegó a esta solución, como una solución para poder solucionar el problema. La responsabilidad
del Ayuntamiento llega hasta donde llega. Y no pretendan hacer responsable al Ayuntamiento
de algo que no tiene responsabilidad. A ustedes les encantaría que yo siguiera teniendo
responsabilidades para seguir dando titulares y seguir echándome la culpa de absolutamente
todo, pero no la tengo. En este caso puede decirles que Eva Menor Cantador, alcaldesa de
Badia del Vallès no tiene la culpa en esta historia. Está intentando resolverla, está intentando
ayudar a estas familias para que puedan efectivamente marcharse a los pisos que ADIGSA les
había prometido. Y nada más.
Respecto el tema de la pregunta del lavadero de coches, le contestará el Sr. Antonio
Sabariego”.
Intervé el senyor Antonio Sabariego, regidor de
que diu: “Una explicación muy breve. El
contrato de explotación del lavadero situado en la calle Oporto, emana de una clàusula
adicional del contrato de explotación del Supermercado SUMA con el grupo ....... Alimentación.
A su vez la parte esta de la gestión de la explotación del lavadero que la cede a un particular,
quien durante un tiempo funciona, va navegando, hace sus cuartos y tal, pero con la crisis este
hombre decide que el negocio ya ha dejado de existir, y decide de motu propio pues cerrar el
chiringuito. Entendemos que el contrato lo tiene la explotadora del lavadero con el SUMA
subrogado, por tanto le empieza a generar una serie de deudas al grupo SUMA. Nosotros no
nos enteramos de nada. Si cuando empezamos a percibir un cierto deterioro del lavadero, nos
ponemos en contacto con SUMA, nos ponemos en contacto con la persona esta también, y
nos dicen que aquello ha llegado a lo que ha llegado, que tanto uno como otro quieren rescindir
el contrato, desmontar el chiringuito e irse. Claro, hay dos vertientes, una que es la urbanística
por la afectación del espacio de via pública, y otra que es la del contrato en si. Los servicios
técnicos municipales determinan que para hacer el desmontaje de la zona hay que presentar
un proyecto que conlleva una serie de recogida de residuos, de limpieza de clavegueram, filtros
subterráneos y tal, y se lo proponemos, claro el Sr. este cuando ve el tema y ve que es un
montante económico importante, le plantea a SUMA sacar el módulo central de la maquinaria
para venderla, generar ingresos y a su vez presentar el proyecto de ejecución de la limpieza de
la zona. En el interin que el Sr. se lleva el módulo en cuestión desaparece, no vuelve a
aparecer, la deuda con SUMA sigue aumentado y claro, ya se enciende la luz de alarma, nos
ponemos en contacto con SUMA, y ellos tienen la voluntad manifiesta de desmontar el
chiringuito y recuperar el espacio público como tal. Hay dos vertientes, la urbanística y la
económica, ellos pretenden a su vez negociar el contrato con la clàusula adicional de dejar de
funcionar la explotación, dejar de pagar, es un tema que en principio que derivamos al teniente
de alcalde de Economía para que negocie una parte del contrato, y en el tema urbanístico lo
que se hace es acordonar la zona, y los servicios técnicos harán un seguimiento mientras se
presenta proyecto, de que la zona aquella en cuestión no haya riesgo de peligrosidad. La
aparejadora técnica de responsabilidad pública hace un seguimiento, va dos veces por semana
a hacer un seguimiento de la estructura y un estudio fotográfico, y estamos en pleno proceso.
SUMA ha manifestado, nos ha presentado un presupuesto de retirada, y dice que
enminentemente en cuando lo vise, le hemos exigido que lo vise el Colegio de Ingenieros por la
repercusión que tiene el tratamiento de residuos, y en pleno proceso estamos. En breve se
procederá a retirar toda la...¿Perdón? Para SUMA que cobre del otro es un tema que no nos
afecta para nada. Nosotros religiosamente el contrato nos lo paga SUMA, y ya se apañarán, es
un contrato entre dos particulares”.
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L’alcaldessa diu: “De tema de los FEIL 2010 haremos una reunión para ver que alternativas
tenemos”.
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan son
les vint hores i cinquanta minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa,
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