ACTA NÚM. 9/2009
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 29 DE JUNY DE 2009
Badia del Vallès, vint-i-nou de juny de dos mil nou.
El Ple de la corporació quan son les divuit hores i deu 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:
Juan Antonio Lancho Aceituno
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

PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
AEB
AEB
AEB
PP
IC-EUA
CiU

Assistits per la secretària accidental senyora M. Dolors Castro Collado que certifica, i amb la
presència de l’interventor accidental, senyor José Manuel Roque Damota.
Excusa la seva assistència la senyora Raquel Gracia Peral.
L’alcaldessa diu: “Abans de començar l’ordre del dia, comentar que hi ha un tema d’urgència,
un que és la proposta d’acord sobre la declaración institucional amb motiu del dia de l’orgull
LGTB. Abans d’incloure els punts en l’ordre del dia, cal fer la votació d’urgència. Vots a favor?
S’inclouen per majoria i 1 vot en contra (PP).
Oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre els
assumptes de l'ordre del dia, adoptant-se els següents acords:

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova sense necessitat de lectura l’acta que va tenir lloc el dia 27 de maig de 2009, atès que
tots els membres del consistori disposaven del text abans de la sessió.

2. CONEIXEMENT RESOLUCIONS D’ALCALDIA FORMACIÓ DE GOVERN
L’alcaldessa diu: “Abans de començar, ja ho he comentat a la Junta de Portanveus, hi ha un
error en aquest punt a la preacta en la segona resolució, la número 568, a la pàgina 4 el
paràgraf sisè que s’ha de treure perquè està duplicat. Estan duplicades les delegacions. Es treu
el sisè i es manté la setena”.
L’alcaldessa cedéix la paraula al senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que
diu: “Nosaltres voldríem comentar dos temes, sobre els temes de la Junta de Govern. El primer,
demanaria si us plau si és possible, que en comptes de donar-nos aquesta quantitat, aquest
volum de Juntes de Govern que van des del mes de gener fins el dia d’avui pràcticament. El
que sí que demanaríem si us plau és que fossin una mica més correctes en el treball i si és
possible que ens arribin cada mes. Si és possible. Aquesta és la situació en que ens trobem. I
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després hi ha dos preguntes, referirem algunes que voldríem aclarir alguna cosa. Com per
exemple una que fa la Junta de Govern Local 17 del 2009”.
L’alcaldessa diu: “Estem parlant de les resolucions d’Alcaldia, que son les delegacions. Si vols
preguntar per les Juntes de Govern...”
El senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal da l’AEB diu: “...de la formació de govern, no
és això?”
L’alcaldessa diu: “Però que vols preguntar? Per una Junta de Govern? Si? Doncs al final”.
El senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal da l’AEB diu: “Doncs disculpa, gràcies”.
Pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “A banda del
tema dels gossos i de les llicències, també hi ha unes atribucions que es dupliquen en relació
als parcs i jardins, que també estan atribuïdes a dos regidors diferents”.
Intervé la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Pàg. 2 punt h) i
punt j). S’atribueixen a dos regidors diferents les competències de parcs i jardins”.
L’alcaldessa diu: “La delegació correcta és la de punt j). La delegació correcta és a la senyora
Montserrat Domínguez Garcia. Farem una diligència per corregir l’errada”.
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia relacionades
amb la formació de govern i que literalment diuen:
1) RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚMERO 561/09:
Vistes les Resolucions d’Alcaldia números 399/09 de 20 d’abril, 439/09 de 29 d’abril i 511/09 de
28 de maig.
Atesa la necessitat de refondre amb una única resolució totes les delegacions d’Alcaldia i les
seves modificacions.
HE RESOLT:
Únic: Aprovar la Refosa de les Resolucions números 399/09 de 20 d’abril, 439/09 de 29 d’abril i
511/09 de 28 de maig, que quedarà tal i com segueix:
A). Delegar a favor dels regidors i regidores que a continuació es relacionen les comeses
específiques, amb facultats per a la direcció de programes i proposta de resolució als òrgans
competents de les regidories següents:
a) Regidories d’Informàtica, OAC, OMIC, Consum i Governació i serveis generals, integrada a
l’àrea de Governació i Serveis Generals: Sra Montserrat Carbonell Rossell.
b) Regidories de Cultura, Cooperació, Benestar Social i Gent Gran integrades a l’àrea d’Acció
Social i Cultural: Sra. Montserrat Jimenez Molina
c) Regidoria d’Esports, integrada a l’àrea d’Acció social i cultural: Sr. Isabelo Pacheco Saez
d) Regidoria de Via Pública, Seguretat Ciutadana, Transports i Manteniments, integrada a
l’àrea d’Acció Territorial, Medi Ambient, Promoció Econòmica i Via Pública: Sr. Antonio
Sabariego Guerrero
e) Regidoria d’Habitatge, Comerç i Locals, integrada a l’àrea d’Acció Territorial, Medi Ambient,
Promoció Econòmica i Via Pública: Sr. Pau Dominguez García.
f)

Regidories de Petita infància, infància i joventut, participació ciutadana, i educació,
integrades a l’àrea d’Acció social i cultural i Comunicació integrada en l’alcaldia: Sra.
Raquel Gracia Peral
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g) Regidories de Recursos humans integrada a l’àrea de Governació i Serveis Generals i
Patrimoni i Hisenda i compres, integrades a l’àrea d’Economia: Sr. David Sanuy Sales
h) Regidories d’Obra Pública, serveis, planificació urbanística, promoció econòmica, ocupació,
medi ambient, salut ambiental, parcs i jardins i mobilitat, integrades a l’àrea d’Acció
Territorial, medi ambient i promoció econòmica: Juan Antonio Lancho Aceituno
i)

Regidories d’Igualtat, Salut i hàbits saludables integrades a l’àrea d’Acció social i cultural:
Sra. M. Mercedes Bermudez López.

j)

Regidories de Medi Ambient, Parcs i Jardins, integrades a l’àrea d’Acció Territorial, Medi
Ambient, Promoció Econòmica i Via Pública: Sra. Montserrat Dominguez García.

B) Comunicar aquesta resolució a tots els interessats i a les Àrees.
C) Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió extraordinària que es
convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
D) Publicar al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat.
Ho mana la senyora Eva Menor Cantador, Alcaldessa de l’Ajuntament
Badia del Vallès 18 de juny de 2009”
2) RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 568/09
Vista la Resolució d’Alcaldia 309/09, de data 23 de març de 2009.
Atès que aquesta resolució ha essent modificada per les resolucions 381/09 i 402/09.
Amb la finalitat de refondre amb una sola resolució el règim de delegacions atorgades per
aquesta Alcaldia.
RESOLC:
Únic: Aprovar el text refós del règim de delegacions atorgades per aquesta alcaldia a favor de
la Junta de Govern Local i dels diferents Tinents d’alcalde i regidors.
“Primer. Delegar a la Junta de Govern Local les següents atribucions de l’alcaldia:
a) Atorgar llicències i l’aprovació de les liquidacions que correspongui, tret que les lleis
sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s’hagi delegat a un altre òrgan.
b) Sancionar les faltes de desobediència a l’autoritat municipal o per infracció d’ordenances
municipals, tret que s’hagi delegat expressament a uns altres òrgans.
c) Nomenar funcionaris i contractar el personal laboral permanent, autoritzant i disposant la
despesa corresponent
d) Resoldre sancions de personal de caràcter greu, i les molt greus que no impliquin
acomiadament de personal laboral o separació del servei de funcionaris.
e) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i plantilla aprovats pel Ple.
f) Aprovar les bases de selecció de personal i dels concursos per a la provisió de llocs de
treball fixes.
g) Declarar les situacions administratives del personal i també la jubilació.
h) Aprovar padrons i liquidacions fiscals, tret d’aquelles que s’hagin delegat a un altre òrgan.
i) Aprovar els instruments de desenvolupament del planejament general que no estiguin
expressament atribuïdes al Ple.
j) Aprovar els instruments de gestió urbanística i els projectes d’urbanització.
k) Totes les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius
especials i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost, ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els
de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que l’import
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acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat , referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
Així mateix, l’adjudicació de concessions sobre els bens de l’entitat i l’adquisició de bens
immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no sigui superior al
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així
com la alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia
indicats.
Aquesta delegació implica també la aprovació per l’òrgan delegat de les fases comptables i
despeses que se’n deriven incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui
superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no
superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost (referit al primer exercici), ni
en qualsevol cas la quantia de sis milions d’Euros.
l)

Aprovar projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per raó de l’atribució de
l’apartat anterior i estigui previst al pressupost.

m) Autoritzar totes les modificacions respecte l’arrendament o altres situacions que afectin el
dret de possessió dels locals comercials patrimoni de l’Ajuntament.
n) Autoritzar, disposar i reconèixer obligacions fins a un import igual o inferior al 10 per cent
dels recursos ordinaris del pressupost.
Segon. Delegar a favor del tinent d’alcalde primer, Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno, les
atribucions següents:
a) Presidir la Comissió Informativa permanent d’Acció Territorial, Medi Ambient, Promoció
econòmica i Via Pública.
b) Atorgar llicències d’obres menors i aprovar la liquidació que correspongui.
c) Autoritzar l’ocupació temporal de la via pública i aprovar la liquidació que correspongui.
Tercer. Delegar a favor del tinent d’alcalde segon, Sra. Raquel Gracia Peral, les atribucions
següents:
a) Presidir la Comissió Informativa permanent de l’Àrea d’ Acció cultura i social.
Quart. Delegar a favor del tinent d’alcalde quart, Sr. David Sanuy Sales, les atribucions
següents:
a) Presidir la Comissió Informativa permanent d’Economia, Governació i Serveis Generals,
així com la mateixa Comissió quan actuï com a Comissió Especial de Comptes.
b) Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat.
c) Acordar les sancions per faltes lleus de tot el personal inclòs en plantilla de l’Ajuntament.
d) Resoldre les sol·licituds de permisos, adscripció temporal d’efectius, i totes les incidències
que es derivin de l'exercici de drets personals en aplicació del conveni o pactes de treball
que s’hagin subscrit i siguin vigents, i autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions
corresponents.
e) Aprovar les bases de selecció i els contractes laborals de personal i nomenaments de
funcionari interí, i, autoritzar, disposar les obligacions corresponents.
Cinquè. Delegar a favor del regidor, Sr. Antonio Sabariego Guerrero, les següents atribucions:
a) Acordar les sancions per infraccions de trànsit i resoldre’n les reclamacions.
b) Concedir les targetes d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures
adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda
c) Autoritzar les reserves d’aparcament de minusvàlids.
Sisè. Delegar a favor de la regidora, Sra. Montserrat Jiménez, les següents atribucions:
a) Atorgament de llicencies de gossos perillosos
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b) Acordar les sancions per
Companyia

infraccions del Reglament de Tinença d’animals de

Setè. Delegar a favor de la Tinent d’Alcalde quarta, Sra. Montserrat Carbonell Rosell, les
següents atribucions:
a) Acordar les sancions per infraccions del Reglament municipal del mercat, així com tots els
actes administratius que es derivin de la tramitació del procediment sancionador.
b) Aprovar els calendaris anyals de vacances.
c) Atorgament de llicències de gossos perillosos
d) Acordar les sancions per infraccions del Reglament de Tinença d’animals de companyia
Vuitè. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en el termes i dins dels límits d’aquesta
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.
Les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia com a
titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la
delegació, sent per tant aquestes, executives i presumptament legítimes, i contindran de forma
expressa la indicació que s’adopten en exercici de les atribucions delegades per l’alcalde en el
present Decret.
Quan les resolucions no siguin de tràmit s’hauran de considerar definitives en via administrativa
als efectes que els interessats puguin exercir les accions procedents.
Setè. Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del Reglament
d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a la data de notificació
d’aquest Decret als Regidors afectats, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat
d’avocació d’aquesta Alcaldia.
Vuitè. Comunicar aquesta resolució als interessats.
Novè. Donar compte de la mateixa al plenari municipal, i publicar la resolució al Butlletí Oficial
de la província.
Ho mana i signa l’alcaldessa, senyora Eva Menor Cantador.
Badia del Vallès, 18 de juny de 2009”

3. CONEIXEMENT RESOLUCIONS ALCALDIA
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu:
“Pàg. núm. 5, punt 5 i 11. Al número 5 volíem aquesta quantitat de 4.500 euros per l’Associació
Dones per la Igualtat a que van, i la número 11. No la número 11 no era d’aquí, perdó. I la pàg.
número 7, la número 34, el cessament del funcionari, he preguntat a la Junta de Portanveus i
m’han dit que era per raons personals, es a dir cap mena de...i les altres eren del punt 2 i ja
estan”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Jo com la
meva companya Antonia, també voldria preguntar per la resolució núm. 34, però bàsicament
voldria manifestar una mica el desencís que suposa que un càrrec de confiança amb la
responsabilitat que implica la seva feina de treball, cessi de la seva feina amb la responsabilitat
que te a l’Ajuntament i que ningú ens digui absolutament res fins que ja és un fet consumat i,
un cop és un fet consumat, que no se’ns digui res fins que nosaltres preguntem explícitament
per aquesta qüestió. M’agradaria donar una mica un toc d’atenció pel que fa a les formes i bé,
si des de l’equip de govern no se’ns vol donar alguna explicació al respecte, doncs jo ho
agrairé.
Després m’agradaria també saber una mica d’informació sobre la Resolució núm. 48, on es diu
que s’acceptarà la subvenció del Programa Complementari d’Urgència Social que ens ha
concedit la Diputació de Barcelona, i m’agradaria saber, com crec que ja s’ha preguntat en
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alguna Comissió Informativa, si hi ha algun tipus de barem o de criteris a partir dels quals
s’entregaran ajuts socials a partir d’aquesta subvenció que tenim.
I per últim la Resolució núm. 79, on es declaren extingits diversos contractes laborals de
diferents treballadors, i m’agradaria una mica la veritat, m’agradaria el desglós de quins son
aquests treballadors, quins son els contractes laborals que s’extingeixen i els motius, perquè
tenint en compte la quantitat d’acusacions que hem tingut per acomiadament improcedents, la
veritat és que ara cada cop que hi ha resolucions on s’extingeixen contractes laborals, ens fa
una mica de por. Per tant, demanaria informació al respecte”.
A continuació intervé el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Ara
si, per fi. Nosaltres voldríem preguntar sobre tres Resolucions d’Alcaldia. La primera seria sobre
la núm. 15, en la que es parla sobre una subvenció de la Diputació de Barcelona per import de
65.000 euros, destinada a implementar mesures de reforç del Servei Municipal d’Ocupació.
Voldríem saber quines son aquestes mesures de reforç del Servei.
Per altra banda voldríem pregunta també sobre la núm. 26, que parla d’aprovar i presentar al
SOC, el pla d’ocupació denominat “Accions de Millora Mediambientals”, per import de
86.904,00 euros, destinat a finançar el cost de la contractació en el marc del pla, de 12
persones en situació d’atur, i m’agradaria que m’expliquessin en què consisteix i que faran
cadascuna d’aquestes persones en la seva feina.
Per últim, la Marta Figueras ja ha comentat la núm. 48, en la que es parla sobre el tema de la
urgència social, i ens agradaria saber en què s’ha pensat en gastar aquests 30.000,00 euros
que tenim des del dia 5 de juny assegurats. I res més, només aquestes tres”.
L’alcaldessa diu: “Respecte la núm. 5, el conveni de Dones per la Igualtat, és un conveni que
es signa cada any, i el fet del conveni és que l’Associació de Dones per la Igualtat dóna un
servei jurídic en col.laboració amb l’Ajuntament, i per això reben aquest diners, per fer front a
les despeses de l’atenció jurídica que fan.
La 34 és un càrrec de confiança, s’ha anat perquè ha trobat una altra feina, ha finalitzat la seva
relació amb l’Ajuntament, i és el que ha passat. Potser hauríem d’haver informat amb més
temps? Doncs probablement, però no hem fet, i en qualsevol cas a veure, és un càrrec de
confiança, està designat per l’Alcaldia i quan acaba la seva feina se’n va a un altre lloc.
Respecte la núm. 48, és una subvenció que rebem de la Diputació de Barcelona per ajuts
d’urgència social. No és que la baremació sigui diferent de la que ja tenim establerta a
l’Ajuntament per a ajuts d’urgència social, sinó que és un complement. La Diputació de
Barcelona ha donat una injecció de diners als ajuntaments perquè puguin fer front a l’increment
de demandes d’ajut que s’ha previst que pugin haver-hi.
I respecte el tema de la 79, els temes dels treballadors, respon el senyor David Sanuy”.
Intervé seguidament el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “En
qualsevol cas farem arribar una relació dels contractes extingits, però responen
fonamentalment a les contractacions que s’han fet arrel de la festa major i diferents contractes
de substitució de conserges, coses de l’estil. No son contractes que hagin portat un temps
treballant i que després s’hagin cessat incorrectament, no te res a veure”.
Seguidament respon el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, Medi
Ambient, Promoció econòmica i Via Pública , diu: “La 15 es una subvención que nos otorgan
para reforzar el servicio de Ocupación, para que durante un año haya refuerzo de personal
para dar salida a todas las demandas que han ido surgiendo.
Respecto la 26, la subvención es para los planes de empleo locales que en principio son para
agentes de civismo, que vigilarían el tema de la vía pública, contenedores, el uso y como se
hace el servicio de los contenedores, etc., y después también para la limpieza y mantenimiento
de los bosques de Mediterráneo y de Ibiza. Esta es la petición que se ha hecho. El período de
contratación y formación sería de 6 meses a partir de la aprobación”.
Intervé seguidament el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Yo
había preguntat sobre la 48, que què era el que havien pensat en destinar aquests calers tenint
en compte que diu “urgència social”, i des del dia 5 de juny tenim aquesta subvenció signada, i
si havien pensat en què gastarem aquests diners, tenint en compte que és una urgència, i les
urgències s’han de aplicar immediatament, penso. I és això, en què la gastarem”.
L’alcaldessa diu: “Ja he contestat que era uns diners que donava la Diputació de Barcelona per
a complementar els diners que ja tenia pressupostat l’Ajuntament per ajuts d’urgència social.
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No és que nosaltres no tinguéssim aquest diner per a ajuts d’urgència social, sinó que la
Diputació de Barcelona, com que ha previst que els ajuntaments tindrem molta demanda
d’ajuts d’urgència social, la Diputació ens ha donat una subvenció. Però no és que no estem
fent res i a partir de la subvenció estarem fent una cosa de nova, sinó que és com un
complement”.
Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal d’IC, que diu: “M’ha
sobtat quan vostè parlant del senyor Xavier Vicente, ha dit literalment com es podrà comprovar
a l’acta, “quan acaba la seva feina se’n va a un altre lloc”.H acabat la seva feina? Perquè més
endavant parlarem de la possibilitat de contractar a un nou càrrec de confiança per a dur a
terme aquesta feina, si l’ha acabat, l’ha acabat. En primer lloc. Imagino que és una qüestió de
matis i de parla, que vostè ara explicarà seguidament.
Després, li agraeixo al senyor David Sanuy el seu oferiment per a fer-nos arribar la relació dels
contractes laborals, i m’agradaria si us plau que se m’expliqués, tot i que ja ho he preguntat en
alguna Comissió Informativa d’algun any enrere, però com últimament m’ha arribat una
informació que ja m’ha arribat, m’agradaria que s’expliqués aquí perquè constés en acta, en
què consisteix o com s’arriba a contractar a aquests conserges. D’acord? Donat que vostè ha
citat aquest tema només breument.”
L’alcaldessa diu: “Com bé ha dit, el senyor Xavier Vicente ha acabat la seva feina. Que una
persona acabi la seva feina no vol dir que ninguna persona hagi de tenir feina, la seva feina. I
com que ha acabat la seva feina doncs ha marxat a un altre lloc, res més”.
Seguidament intervé el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “En el cas de
la consergeria és una bossa de conserges que es va crear des de fa ja uns anys. Es va fent
coordinació amb el Servei Municipal d’Ocupació, i en aquest cas està en disposició de les
persones que realitzen les contractacions en el departament de personal”.
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:
1. Núm. 483/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 22 de maig de 2009.
2. Núm. 484/09, de designar la senyora Ana Redondo Martínez perquè assumeixi la
representació de l’Ajuntament en els tràmits i gestions de permisos de treball per a
nouvinguts que participin en projectes i actuacions del Servei Municipal d’Ocupació.
3. Núm. 485/09, nomenar interinament la senyora Dolores Albaladejo Domene, amb la
categoria de diplomada en treball social, amb l’objecte de cobrir la vacant per permís
d’assumptes propis de la senyora Mercè Rosera Pérez, fins el dia 3 de maig de 2009.
4. Núm. 486/09, de contractar el senyor Francisco Bernal Miro, mitjançant contracte de
formació a te,ps complert, dins el projecte d’Escola Taller INNOVA, no abans del dia 11
de febrer de 2009, i per una durada de sis mesos.
5. Núm. 487/09, d’aprovar i signar un conveni amb l’associació Doner per la Igualtat , per
un import de 4.500 euros.
6. Núm. 488/09, d’aprovar al senyor José Maria Rodríguez Navas la liquidació provisional
de la taxa per permisos d’obres no subjectes a llicències urbanístiques i obres de
domini públic, per un import de 16,70 euros.
7. Núm. 489/09, de concessió d’ajuts de fons social a diferents treballadors que ho varen
sol.licitar, corresponents al mes de 19 de maig de 2009.
8. Núm. 490/09, de concessió d’una bestreta per import de 250,00 euros, al senyor Jorge
Moreno Alonso, sense interès i a compte de les retribucions del mes de juny.
9.

Núm. 491/09, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros, al senyor José
Luis Soto Martínez, sense interès i a compte de les retribucions del mes de juny.
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10. Núm. 492/09, 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.
09024475.
11. Núm. 493/09, de variacions de la nòmina del personal de l’Ajuntament, corresponents
al mes d’abril de 2009.
12. Núm. 494/09, de convocatòria del Ple municipal ordinari pel dia 25 de maig de 2009.
13. Núm. 495/09, d’autoritzar la transmissió de la llicència d’autotaxi núm. 1 del vehicle
Peugeot 406 matrícula B 8892 UX, a favor del senyor Oscar Huertas Jauregui, de
conformitat amb la petició formulada per la titular.
14. Núm. 496/09, d’efectuar compensació de deutes reconeguts amb la senyor Eva Gómez
Salvadó, adjudicatària del local comercial número 45, situat a l’av. Burgos, núm. 36.
15. Núm. 497/09, de sol.licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona per import de
65.190,00 euros, destinada a implementar mesures de reforç del Servei Municipal
d’Ocupació.
16. Núm. 498/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Luisa Segovia Guisado.
17. Núm. 499/09, 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 28 de febrer de 2009.
18. Núm. 500/09, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un import
total de 1.998,02 euros.
19. Núm. 501/09, d’inscripció, amb caràcter definitiu, de l’associació “Asociación Peña
Bètica Badia del Vallès” al Registre Municipal d’Entitats i Associacions, amb el número
EAC 114-09.
20. Núm. 502/09, d’inscripció, amb caràcter provisional, de l’associació “Club d’Atletisme
Badia” al Registre Municipal d’Entitats i Associacions, amb el número EAC 115-09.
21. Núm. 503/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel proper dia 29 de maig
de 2009.
22. Núm. 504/09, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a favor de
la tinent d’alcalde quarta, senyora Montserrat Carbonell Rosell.
23. Núm. 505/09, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a favor
del 1r tinent d’alcalde, senyor Juan Antonio Lancho Aceituno.
24. Núm. 506/09, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a favor
del 1r tinent d’alcalde, senyor Juan Antonio Lancho Aceituno.
25. Núm. 507/09, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un import
total de 1.982,99 euros.
26. Núm. 508/09, d’aprovar i presentar al SOC el pla d’ocupació denominat Accions de
Millora mediambiental, per un import de 85.904,19 euros, destinada a finançar el cost
de la contractació, en el marc del pla, de 12 persones en situació d’atur.
27. Núm. 509/09, de nomenar el senyor Mariano Pérez Fraile interventor accidental, per
renúncia al càrrec de la titular.
28. Núm. 510/09, d’acceptar la renúncia formulada per la senyora M. Àngels Granados
Sánchez i declarar extingida la seva relació funcionarial amb l’ajuntament, amb efectes
del dia 31 de maig de 2009.
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29. Núm. 511/09, de modificar la 779/07, de 9 de juliol, i designar com a regidor amb
dedicació exclusiva, amb efectes del dia 1 de juny de 2009, el 3r tinent d’alcalde,
senyor David Sanuy Sales.
30. Núm. 512/09, de modificar la 399/09, i delegar comeses específiques a la regidora
Montserrat Domínguez Garcia.
31. Núm. 513/09, 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 de maig de 2009.
32. Núm. 514/09, de concessió de llicència urbanística núm. 514/09, a Telefònica.
33. Núm. 515/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local, pel dia 5 de juny de 2009.
34. Núm. 516/09, de cessar com a funcionari eventual el senyor Xavier Vicente Hernández,
amb efectes del dia 31 de maig de 2009.
35. Núm. 517/09, de donar de baixa diferents rebuts corresponents a Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica i d’IBI, segons proposta presentada per l’ORGT, per un
import total de 285,83 euros.
36. Núm. 518/09, de deixar sense efecte la núm. 466/09, per la qual s’anomenava la
senyora Montserrat Sarrión Arquillo per ocupar el lloc de tècnica d’Administració
General, atesa la sol.licitud de la interessada.
37. Núm. 519/09, de reingressar el funcionari senyor Miguel Sánchez Laguna al servei
actiu amb efectes del dia 21 de maig de 2009, i concedir-li una excedència voluntària
per tenir cura de la seva mare per un període de tres anys.
38. Núm. 520/09, d’autoritzar la cessió de les parades del mercat municipal números 58-59
a favor de la senyora M. Luz Roque Castillo.
39. Núm. 521/09, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial número 9/2009,
atesa la sol.licitud de la senyora Josefa Gordillo Menino, per la caiguda que va patir
ocasionada presumptament per mal estat de la vorera.
40. Núm. 522/09, d’aprovar l’expedient núm. 14/2009, de transferència de crèdit a partides
pressupostàries de l’exercici de 2009.
41. Núm. 523/09, de assignar delegacions atribuïdes a la senyora Raquel Gracia Peral,
mentre duri la situació de baixa maternal, al tinent d’alcalde primer i la tinent d’alcalde
quarta.
42. Núm. 524/09, 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.
09025929.
43. Núm. 525/09, 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.
09027434.
44. Núm. 526/09, d’autoritzar el canvi de matricula en la reserva d’estacionament
concedida al senyor Antonio Gil Mora, davant el núm. 13 del carrer de Porto.
45. Núm. 527/09, 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.
09028612.
46. Núm. 528/09, d’aprovar l’acta del jurat de la selecció del cartell guanyador del 12è
concurs de cartells de Festa Major 2009.
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47. Núm. 529/09, d’adjudicar a Tot Circ, SCCl el contracte del taller espectacle de circ
ROLACIRC, per import total de 1.972,00 euros, en els actes de la Festa Major.
48. Núm. 530/09, d’acceptar la subvenció del Programa Complementari d’Urgència Social
per a l’any 2009 de la Diputació de Barcelona per import de 27.237,00 euros.
49. Núm. 531/09, d’autoritzar l’OVP a diferents sol.licitants, per a la instal.lació de parades
durant els dies de la festa major.
50. Núm. 532/09, d’autoritzar l’OVP a diferents entitats, per a la instal.lació de carpes i
terrasses durant els dies de la festa major.
51. Núm. 533/09, d’autoritzar l’OVP al senyor Jordi Gambús Rubio, per a la venda de
productes pirotècnics durant els dies de la festa major.
52. Núm. 534/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 12 de juny de 2009.
53. Núm. 535/09, de deixar sense efecte la número 467/09, de 13 de maig, referent al
canvi de lloc de treball de la senyora Concepció Adrian Navau, atesa la reincorporació
de la senyora Montserrat Sarrión Arquillo al lloc 463601, amb efectes del dia 8 de juny
de 2009.
54. Núm. 536/09, d’acceptar la subvenció concedida pel Consell Comarcal del Vallès
Occidental per import de 840,02 euros, destinada al curs de català del Pla Comarcal de
Ciutadania i Immigració.
55. Núm. 537/09, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça
d’aparcament núm. 1 a favor del senyor Juan Sánchez Rico, fins el dia 20 de maig de
2053.
56. Núm. 538/09, de modificar la núm. 1039/07, i delegar la presidència del Consell
Municipal de Sanitat i Salut Pública a la senyora M. Mercedes Bermúdez López.
57. Núm. 539/09, d’acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, del
programa complementari “Suficiència alimentària en el període de 0-3 a les escoles
bressol municipals”, per import de 3,384,00 euros.
58. Núm. 540/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/040 a la Comunitat de
Propietaris de l’av. Mediterrània, 20.
59. Núm. 541/09, 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.
09028612.
60. Núm. 542/09, de concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució, modalitat titular no conductor, al senyor Fernando Rodríguez Ruiz.
61. Núm. 543/09, d’adjudicar a Toni Tomàs Camí el contracte per portar a terme els Jocs
Gegants per import de 1.276,00 euros, inclosos en el programa d’actes de la Festa
Major.
62. Núm. 544/09, d’adjudicar a Maka Graphics Solutions el contracte de lloguer de pistes
d’skateboard per import de 1.548,39 euros, inclosos en el programa d’actes de la Festa
Major.
63. Núm. 545/09, d’adjudicar a l’empresa BAHIALANDIA el contracte del lloguer de
diverses atraccions per import de 2.799,08 euros, inclosos en el programa d’actes de la
Festa Major.
64. Núm. 546/09, d’adjudicar a Ball de’n Serrallonga de Vilafranca, el contracte per dur a
terme una cercavila per import de 690,00 euros, inclosos en el programa d’actes de la
Festa Major.
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65. Núm. 547/09, d’atorgar una suspensió temporal d’explotació de la llicència d’autotaxi
núm. 6, atesa la sol.licitud del seu titular.
66. Núm. 548/09, de reiterar la no reclamació de quantitat en el judici de faltes 416/2007,
davant el Jutjat núm. 5 de Cerdanyola del Vallès, referent als fets esdevinguts a la
deixalleria el dia 23 de novembre de 2007.
67. Núm. 549/09, d’acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya,
per import de 105.315,00 euros, destinada a la realització de accions de Formació
Ocupacional adreçades a persones en atur.
68. Núm. 550/09, d’aprovar l’expedient núm. 15/2009, de generació de crèdits a parides
pressupostàries de l’exercici de 2009.
69. Núm. 551/09, d’atorgar un fraccionament de deute corresponent a les rendes
endarrerides del local comercial del C/ Saragossa, 5, atesa la sol.licitud de les titulars.
70. Núm. 552/09, de nomenar el senyor José Manuel Roque Damota interventor
accidental, per situació d’IT del senyor Mariano Pérez Fraile.
71. Núm. 553/09, de nomenar el senyor Juan Antonio Lancho Aceituno alcalde accidental,
per absència de l’alcaldessa titular durant els dies 19 a 22 de juny.
72. Núm. 554/09, d’aprovar la liquidació complementària a la Seguretat Social,
corresponents a deutes per incapacitats temporals del personal, des del mes d’abril fins
al maig de 2008.
73. Núm. 555/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 19 de juny de 2009.
74. Núm. 556/09, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a favor de
la tinent d’alcalde segona, senyora Raquel Gracia Peral.
75. Núm. 557/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/025 a ADIGSA.
76. Núm. 558/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/026 a ADIGSA.
77. Núm. 559/09, 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.
09030142.
78. Núm. 560/09, d’aprovar l’expedient núm. 16/2009, de generació de crèdits a parides
pressupostàries de l’exercici de 2009.
79. Núm. 562/09, de declarar extingits els contractes laborals de diferents treballadors, per
finalització dels seus contractes, i practicar les liquidacions corresponents.
80. Núm. 563/09, d’aprovar l’expedient núm. 17/2009, de generació de crèdits a parides
pressupostàries de l’exercici de 2009.
81. Núm. 564/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions
de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
82. Núm. 565/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions
de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
83. Núm. 566/09, de disposició de les vacances d’estiu del personal de l’Ajuntament.
84. Núm. 567/09, de variacions de la nòmina del personal corresponent al mes de maig de
2009.
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4. MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES, PER TAL DE DETERMINAR NOUS TIPUS DE GRAVAMEN.
(APROVACIÓ PROVISIONAL)
L’alcaldessa diu: “Abans de llegir el text de la preacta, comentar que hem arribat a un acord en
la Junta de Portanveus, de fixar el tipus en un 0,62, que no consta a la preacta”.
Es dóna lectura de la proposta presentada, i seguidament intervé el senyor David Sanuy, tinent
d’alcalde d’Economia, que diu: “Desprès del procés de revisió del valor cadastral que ha estat
realitzant la oficina del cadastre a Badia del Vallès al ajuntament li toca inicia el procés intern
amb la aprovació provisional de la ordenança del IBI, concretament amb la aprovació
provisional del tipus de gravamen que calcularà el rebut del Impost de Bens Immobles pel
proper exercici.
La revisió cadastral es un compromís polític que es va adquirir per tal d’intentar apropar els
valors cadastrals a la realitat que ens envolta, apropant-lo al màxim al valor administratiu.
Aquest es un fet que ens ha preocupat des del principi donat que la implicació en el rebut que
pagarien els ciutadans i ciutadanes no volíem ni volem que patis una pujada que no es pugues
assumir i encara menys en els temps de crisis que ens envolta.
Per tot això des de l’equip de govern hem cregut important fer un seguiment exhaustiu de
l’evolució d’aquesta revisió que finalment ha arribat a bon port.
Per una banda els valor han quedat incrementats de manera que una vivenda tipus que fins a
la data tenia un valor cadastral de 18.498,23€ ara passa a un valor de 30.762,61€, justament la
meitat del valor administratiu de les vivendes de Badia i que en aquest cas suposa un
increment de pràcticament el doble del vigent.
L’ajuntament amb les gestions realitzades per anular qualsevol tipus d’impacte en el rebut, la
primera mesura que pren es aconseguir que la base liquidable que regula l’impost faci un
augment progressiu durant els propers 10 anys de tal manera que no pugui haver una afectació
directa e instantània en el rebut. Això significa que es tardaran encara uns anys en veure com
la base liquidable equival al valor cadastral de la vivenda i això a l’hora ens permet tenir marge
a l’hora d’implementar o no un augment de la pressió fiscal o, el que es el mateix, evitar grans
pujades al rebut del IBI.
Amb tot això no podem perdre de vista la necessitat de mantenir els ingressos per l’IBI en
aquest ajuntament. La implementació de la revisió cadastral ens ha permès també regularitzar
el territori en el cadastre. Això significa també que hem regularitzat zones que en uns casos
ens aportaran nous ingressos i d’altres que ens en podran proporcionar en el futur.
La proposta de l’equip de govern es no fer una pujada del rebut del IBI. Els temps de crisis que
ens envolten ens fa arribar a la conclusió que una pujada de l’impost no col·labora en res a
millorar les condicions de vida de qui pateix aquesta situació. Es per això que desprès de
reflexionar i debatre amb la oposició s’ha optat per una practica congelació del impost per l’any
vinent baixant el tipus de gravamen del 0.65 al 0.62, el que representa una baixada de 3 punts
en el tipus.
Aquesta congelació del impost, que en teoria hauria de representar una congelació dels
ingressos no serà així donat que la regularització del territori al cadastre ens proporcionarà
ingressos que fins ara no teníem que representen al voltant de 170000€ per l’any vinent.
Es per això, per anar acabant, que l’increment dels ingressos ens permetre alleugerar el rebut
als ciutadans i ciutadanes del nostre municipi i que la baixada del tipus encara ens permetrà
mantenir el nivell d’ingressos de l’ajuntament. M’explico, el veí pagarà el mateix i l’ajuntament
ingressarà mes.
Vull donar les gracies als grups del Ple per l’ànim de consens que s’ha manifestat en aquest
tema des del principi i agrair els vots afirmatius a aquesta proposta”.
A continuació intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal del grup de l’AEB, que diu:
“Jo vaig fer una pregunta en una Comissió Informativa i la torno a ver avui al Ple, donat que no
se m’ha contestat. Com bé ha dit el senyor David Sanuy, s’han incorporat noves zones al
cadastre, i això farà que l’Ajuntament l’any que ve, quan passi el rebut de l’IBI arribi a ingressar
170.000,00 euros més que no pas el ingressats aquest any. Com tots sabem, o hauríem de
saber, el rebut de l’IBI és un rebut molt important per a Badia, per l’Ajuntament de Badia, donat
que és una font d’ingressos molt quantiosa en relació a tots els diners que ingressem en aquest
Ajuntament que no son molts. Jo vaig fer la pregunta de si la única manera d’incorporar noves
zones per poder passar l’IBI i cobrar l’IBI, aquestes noves zones era una revisió cadastral, que
a nosaltres ens l’han fet em sembla que després de 20 anys. Torno a preguntar, l’única manera
d’incorporar noves zones per a cobrar l’IBI, és una revisió cadastral? Perquè sinó és, sinó és
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així, hem deixar d’ingressar 170.000,00 euros en els darrers 20 anys. O la part proporcional
que sigui. Esta clar que el rebut ha anat creixent, amb aquest por que teníem amb aquesta
revisió cadastral que aquest any hem patit i que al final ha acabat per no ser tant greu com ens
esperàvem, que no ha afectat gaire el rebut. Només això”.
L’alcaldessa diu: “Bé, hi ha maneres de donar d’alta béns en el cadastre llògicament. El fet de
Badia del Vallès com a ciutat, era una mica complicat. Primer perquè la nostra ciutat estava
dividida en dos. Una part era la part que pertanyava a Cerdanyola i l’altra a Barberà del Vallès,
amb dos tipologies de definició cadastral diferents. Amb moltes ocasions amb problemes
d’inscripció registral fins i tot, perquè hi ha moltes de les parcel.les que hi ha a Badia del Vallès
que pertanyen a l’INCASÒL, d’altres a l’Institut Català del Sòl, diguem que el fet de poder donar
d’alta a edificis nous en els que tens tot el paper, plànols i demés és molt més fàcil, perquè el
cadastre és una definició fins i tot cartogràfica. Quan no tens aquesta documentació o depens
d’altres administracions per a poder tenir aquesta documentació, és molt més difícil. El que ens
han fet és que cartògrafs, enginyers, han mirat el territori i ens han fet, fins i tot, plànols i
cartografia nova de molta zona nova que no hi era. No és que nosaltres no hem fet res,
probablement no hem de vegades perquè no podíem, perquè no teníem els recursos suficients
per a poder-ho fer i fer-ho bé. No dic que amb la revisió cadastral sigui la manera de donar
d’alta a béns en el cadastre, llògicament no, probablement no hauríem d’haver fet abans. El
que passa és que nosaltres no tenim les eines professionals que ens puguin fer aquest estudi
de detall, fins i tot de fotografies i de desplegaments fotogràfics, que si teniu oportunitat
d’entrar a la web del cadastre, clicant a la revisió cadastral, fins i tot surten les fotografies dels
portals, la ubicació física dels nostres edificis. Tota aquesta documentació que ens ha permès
tenir molta més informació de la nostra ciutat, és el que ens ha fet el cadastre. Hi ha béns que
llògicament es poden donar d’alta, i de fet nosaltres anirem donant d’alta les coses que son els
edificis nous, l’edifici del carrer d’Eivissa quan estigui acabat, nosaltres ho haurem de donar
d’alta, però hi ha parcel.les de fa molt de temps, que hi havia complicacions”.
Intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “En tot cas comentar
que efectivament la valoració que fem des de l’AEB és que ha faltat aquest esforç per part de
l’Ajuntament per a incorporar al cadastre abans, algunes coses de les que ara automàticament
se’ns han incorporat per part del Cadastre. Amb això penso que hem deixat d’ingressar força
diners cada any, en un Ajuntament que moltes vegades si que va d’euro. Potser en d’altres
ajuntaments més grans no va de 170.000,00 euros, però a nosaltres en moltes coses sí que
ens va. Només destacar aquesta falta per a nosaltres de treball, per part de l’equip de govern
per a incorporar aquestes noves zones dintre del cadastre”.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat de tot el Consistori.
S’acorda:
L’article 72.6 del Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix textualment:
“Els ajuntaments que acordin nous tipus de gravamen, per estar inclòs el municipi respectiu en
procediments de valoració col·lectiva de caràcter general, hauran d'aprovar aquests tipus
provisionalment amb anterioritat a l'inici de les notificacions individualitzades dels nous valors i,
en tot cas, abans del 1 de juliol de l'any immediatament anterior a aquell que hagin de tenir
efecte. D'aquest acord es donarà trasllat a la Direcció general del Cadastre dintre d'aquest
termini.”
En aquest cas, el municipi de Badia del Vallès es troba inclòs en un procediment cadastral de
valoració col.lectiva de caràcter general, els valors resultants del qual tindran vigència per a
l’exercici de 2010.
Per consegüent, essent la voluntat d’aquesta Corporació determinar, per a l'esmentat exercici
de 2010, un nou tipus de gravamen a efectes de l’Impost sobre béns immobles urbans, es fa
necessària la seva aprovació provisional, en el termini establert al referit article 72.6
anteriorment transcrit.
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El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix als seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió
d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents
S’acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles, en allò relatiu a la determinació
dels tipus de gravamen per als béns immobles urbans, d’acord amb el següent detall:
Béns urbans: 0,62
Béns rustics: 0,62
Els tipus fixats anteriorment s’aplicaran durant el proper exercici sempre i quan siguin efectius
els valors resultants de la revisió o modificació cadastral que es porta a terme en el present
exercici.
Si per raons alienes a l’Ajuntament no entren en vigor els nous valors cadastrals, el deute
tributari es determinarà aplicant el tipus impositiu vigent en aquest exercici al valor cadastral no
revisat i actualitzat pel coeficient que, en el seu cas, fixi la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General del Cadastre, als efectes i en el
termini previst a l’article 72.6 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals.
Tercer.- L’acord definitiu a que es refereix la present modificació, així com els corresponents
tipus de gravamen, hauran de ser objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’ordenança fiscal modificada, durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’ordenança, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals, 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.

5. MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL
Un cop llegida la proposta, s’obre un torn de paraules. Intervé la senyora Marta Figueras, del
grup municipal de CiU, que diu: “Nosaltres votarem en contra. No perquè no creiem que
l’Ajuntament no li calgui una nova renovació de la distribució dels llocs de treball, amb la
necessitat de que apareguin nous coordinadors que es facin càrrec d’algunes àrees, per tal de
distribuir millor la feina, perquè és evident que es necessita una nova distribució de la feina,
però realment no estem d’acord en que en l’època en la que estem, s’hagi de constituir una
partida pressupostària per a contractar un nou càrrec de confiança. Entenem que una persona
surti fora, però també entenem que si realment hi ha la necessitat de dur a terme una feina en
aquest aspecte, es generi una plaça de treball en condicions, a la qual es pugui presenta
qualsevol que tingui els requisits necessaris com per a poder optar a aquesta plaça, i que per
tant no estigui elegit a dit la persona que ha de complir-la. Creiem que és una oportunitat més
en la que l’ajuntament podria doncs dotar, donar plaça de treball, donar-li feina a algú, i no que
necessàriament sigui un càrrec de confiança del partit. Per aquest motiu bàsicament, nosaltres
votarem en contra”.
A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que
diu: “Me gustaría empezar mi intervención haciendo una pregunta. Ya sea de los regidores o
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del público, ya se que el Reglamento no permiten contestar a esta pregunta, pero, ¿Alguien se
ha enterado de lo que ha leído la secretaria?
Sigo. Eso es lo que está pasando con la política de recursos humanos de este Ayuntamiento,
de esta santa casa, hay un desbarajuste de la política de recursos humanos. Hay una falta de
objetividad y de criterios de eficiencia y de calidad. Estamos gestionando la cuestión o la cosa
de todos, y vosotros con esta nueva implantación lo que estais haciendo es de alguna manera
mareando la perdiz. El equipo de gobierno lo que está es mareando la perdiz. No se puede
seguir en esta línea en los tiempos que vivimos. Yo como representante de ICV-EUiA, no
puedo apoyar una política de recursos humanos. Y más cuando en la resolución 34 o
resolución 39 de Alcaldía, hemos estado hablando de que se le ha acabado el trabajo a un
cargo de confianza, al Sr. Xavier Vicente. Se le ha acabado el trabajo. Ahora, vosotros el
equipo de gobierno, el partido socialista, nos va a enchufar otra persona aquí en el
Ayuntamiento, en nuestra casa, como cargo de confianza. Nosotros creemos que una política
de recursos humanos en esta línea, no nos conduce a ningún sitio. Como he dicho, y como lo
dije en el Pleno de investidura de Vd, Sra. Alcaldesa, el 21 de marzo lo dije, esto es más de lo
mismo. Es más de lo mismo del partido socialista, no aporta nada, nada, nada nuevo. Y sino, la
gente se hubiera enterado de algo como mínimo. Por lo tanto, este grupo político votará en
contra de este punto”.
A continuació pren la paraula la senyora Antonia Escriva, del grup municipal del PP, que diu: “A
mi me gustaría en primer lugar decir que la secretaria en funciones, Dolors, no es que lea mal.
Es que el contenido del texto es tan técnico, el 12012, el 100100, que lógicamente comparto lo
que ha dicho el compañero, pero que no es problema de ella, que a la pobre se le ha quedado
una carita...Dicho esto, la postura del PP lógicamente será la de votar en contra. Porque no
entendemos, estamos en lo mismo de siempre. Contemplamos las propuestas que se nos
hacen llegar en forma y en tiempo, que bajo nuestro punto de vista son las correctas. Si bien es
cierto que en la última Comisión esto se presentó y se dijo, pero consideramos que un tema
que en el tiempo que estamos es tan importante, pues posiblemente requiera un poco más de
debate, de diálogo entre todos los puntos de vista, intercambiarlos, ver cual es la posición de
cada uno, cuales son las prioridades que realmente, puesto que acordamos entre todos unas
normas por decirlo así, unas medidas anticrisis, pues también esto forma parte de las medidas
que en su momento como nos interesaba, todos pactamos y todos estuvimos a favor. Ahora no
interesa o vete tu a saber qué, y se hace fuera de forma y tiempo bajo nuestro punto de vista.
Por tanto lo dicho, votaremos en contra. No acabamos de verlo”.
Seguidament intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu:
“Nosaltres ja portem 15 anys denunciant la política de personal d’aquest Ajuntament. La política
que en cap moment ha estat clara, en cap moment ha estat transparent, i amb la qual no estem
d’acord. Jo penso que és una reivindicació potser compartida per molta gent. Avui es tracta
d’incorporar a la plantilla com a promoció interna, a tres coordinadors nous, tres grans
coordinadors, es tracta de reforçar el servei d’Urbanisme, potser responent una miqueta a la
denuncia que es va fer quan es va acomiadar el senyor Castán en el seu moment. S’ha quedat
una mica coixa la història, i es tracta de reaccionar davant una situació que nosaltres també
hem denunciat, i és que això no acaba de rotllar, no acaba de funcionar. La intenció per a
nosaltres és lloable: intentar que funcioni. Les maneres de fer-ho, doncs tornem a no estar
d’acord, i per tant votarem en contra”.
L’alcaldessa diu: “Hablaré en castellano para que me entienda todo el mundo. A veces las
cosas, según como se explique el cuento, se entienden las cosas de una manera o de otra.
Primero aclarar que en esta modificación de la parrilla de personal no supone que se gaste un
céntimo de euro más en capítulo 1 del que está previsto. No hay una modificación
presupuestaria, no es verdad que este Ayuntamiento se vaya a gastar más dinero en época de
crisis en temas de personal. No es verdad. Punto número 1.
Punto número 2. Obviamente cuando se lee tal y como está estructurada una propuesta de
acuerdo, como Vd. bien sabe o debería saber porque es regidor de este Ayuntamiento, hay una
serie de requisitos legales como son el número de las partidas presupuestarias a las que van
imputadas cada gasto, pero vuelvo a leer los títulos de las propuestas de acuerdo. En una pone
crear una plaza de técnico de prevención de riesgos laborales, y lo pone. Crear la plaza de un
técnico en prevención de riesgos laborales. No pone otra cosa, pone técnico en prevención de
riesgos laborales, y se entiende.
Coordinación de Área. Un coordinador de área, lo pone. Y lo hemos explicado en todas y en
cada una de las reuniones. Este equipo de gobierno no quiere ocultar nada. No pongan en
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boca de este equipo de gobierno cosas que no son ciertas. Este equipo de gobierno no oculta,
explica. Y si los demás no quieren entenderlo es su problema. Hay tres plazas de coordinador
de área, que no las va a ocupar nadie nuevo. Se promociona gente de la casa. Si una persona
incrementa sus responsabilidades, de recibo es y creo que de ley, que vea adaptado su
responsabilidad a su puesto de trabajo. Y es lo que hemos hecho, ni más ni menos. La
previsión de un cargo de confianza, que Vd. me lo diga Sr. Argueta...que me lo diga cualquier
otro grupo lo puedo entender. Que IC me lo diga cuando ha gobernado con un regidor en esta
casa y ha tenido un cargo de confianza, y fue la causa de ruptura de un pacto de gobierno el
hecho de que el equipo de gobierno no quisiera ese cargo de confianza, le resta cualquier tipo
de credibilidad.
CiU ha gobernado en este equipo de gobierno con un regidor y ha tenido un cargo de
confianza. Que me lo diga cualquier otro grupo de gobierno lo acepto, que me lo digan Vdes
dos no lo acepto. Un cargo de confianza no es más ni menos que un funcionario temporal, que
viene a hacer una función determinada. Se puede compartir o no compartir, se puede estar de
acuerdo o no estar de acuerdo. Podemos discutir la temporalidad de ese encargo profesional,
pero es un encargo profesional temporal. Y es ni más ni menos que eso. Podemos discutir si es
necesario o no es necesario en este momento acudir a esa figura y lo discutiremos. Y de hecho
ya lo hemos discutido en la Junta de Portavoces. Ha habido quien ha estado de acuerdo y ha
habido quien no ha estado de acuerdo. El equipo de gobierno ha dado sus razones. ¿Y cuales
son esas razones? Que hay que poner orden en esta casa. Y Vdes mismo lo han dicho, hay
que hacer una política de recursos humanos. Y hay que poner orden, y es lo que vamos a
hacer. Y a partir de ahí generar una estructura, y esa estructura se hará conforme a los
procedimientos de acceso que establece la función pública. Ni más ni menos. Pretender con
esta propuesta de acuerdo que estas personas piensen que el equipo de gobierno contrata a
dedo, porque se haya hecho una modificación de puestos de trabajo de plantilla de personal.
¿Que el Ayuntamiento no es sensible con la situación de crisis porque va a gastar más en
Capítulo I? No, eso no es cierto, y se incrementará el Capítulo I porque habrá planes de
empleo, porque se comprometió con las medidas anticrisis. Y en eso si que incrementará el
Capítulo I. En lo demás no”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Jo parlaré
en català perquè m’entengui tothom. A veure, crec que si som bilingües hem d’entendre en
dues llengües sense cap problema. Llavors, a partir de aquí, senyora Alcaldessa, no posi
tampoc en boca de l’oposició el que l’oposició no ha dit. Vostè diu que el Capítol I no es
modifica, perfecte. Des de CiU no s’ha dit això, d’acord? Des de CiU es va proposar, quan
vostès van portar aquest acord a la Comissió Informativa, es va proposar i des d’un altre grup
de l’oposició crec que també, que en comptes de contractar un nou càrrec de confiança, o bé
s’eliminés aquesta possibilitat tenint així més diners, que no estem dient afegir, no estem dient
que vostès afegeixin més diners, perquè ja sabem que allò si estava gastat, sinó que s’utilitzés
d’una altra banda o d’una altra manera, o bé
que es generés un nou lloc de treball on tothom si pogués presentar, i no tothom que sigui del
PSC només, sinó tothom. Tothom que es pogués presentar independentment de la seva
filiació, això és el que es va proposar. I ningú de l’oposició, ningú dels membres que formen el
Consistori fora del PSC, va estar d’acord amb la proposta. Per tant, vostès diuen no, no hem
ocultat res. Cert, CiU no ha dit. Que quedi clar. Però resulta que vostès proposen una cosa i la
proposen en plan, mira, això és el que farem. Os agrada? No. Me és igual, perquè ho farem
igualment. Això no és un Consistori. El Consistori ho formem tots i representa que hem de
poder dir la nostra. D’acord? I se’ns ha de fer cas. De vegades si, de vegades no, i vostès han
decidit tirar endavant. Per tant, acceptin les nostres crítiques.
Això d’una banda. Ho deixo aquí”.
A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que
diu: “En el punto anterior yo no he intervenido, ahora voy a intervenir haciendo alusión al
momento actual. No he intervenido porque mi intención era intervenir en la situación de crisis
que vivimos y todo eso, toda la mandanga esta que estamos viviendo. Yo puedo entender el
nerviosismo del equipo de gobierno. Háganselo ver, estan sin rumbo. Están perdidos. Acepten
las propuestas buenas para Badia que les hacemos la oposición. Yo y toda la oposición, en
diciembre del año pasado, votamos en contra de estos presupuestos. No han tomado nota de
esa lección, no han tomado nota. Votamos en contra. ¿Por qué será? Porqué será que
votamos todos en contra de los presupuestos municipales n vigor. Hicimos una cantidad de
propuestas, y llevo desde noviembre del año pasado, como consta en las actas, que nos
gustaría que se hiciera una plan local para combatir la crisis. Yo no estoy en contra de los
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funcionarios de esta casa, porque son eficientes. Lo planteé en la toma de posesión, yo
apuesto por una verdadera carrera funcionarial, por una verdadera profesionalización de la
casa, por intentar aprovechar nuestros recursos, no por hacer no se qué, maquillar no se que
cosas y no, no entiendo. La verdad que no, yo creo que hay que ser claros. Y nosotros, uno de
los puntos por los cuales yo voté en contra de los presupuestos de este año en vigor, fue
porque me oponía a que nos gastáramos la cantidad de dinero, no voy a hacer demagogia
utilizando las cifras, la cantidad de dinero en tres cargos de confianza en esta santa casa.
Gastándonos una cantidad de dinero considerable. No voy a decir la cantidad, pero como los
presupuestos son públicos, cualquier ciudadano interesado puede consultarlo. Yo a partir de
aquí pido que, en los momentos actuales que vivimos, cualquier ciudadano, cualquier
trabajador de esta casa, puede hacer la gestión de eficiencia y de calidad, con unos criterios y
unos objetivos medibles. Medibles y valorables.
Y por último, me gustaría pedir si es que la secretaria se ha sentido molesta, me gustaría
pedirle disculpas por la lectura, no me refería a su profesionalidad, me refería a lo enfarragoso
que es 1212 05 2514, a eso es a lo que me refería, si lo habían entendido o no, ni mucho
menos. No cuestiono la profesionalidad de la secretaria, y perdón si la he molestado, sra.
secretaria”.
Es procedeix a la votació que la proposta, que s’aprova per 10 a favor (PSC) i 6 en contra
(AEB, PP, ICV-EUiA, CiU).
S’acorda:
Vist que en l’aprovació de la Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament, mitjançant sessió
plenària de data 11 de desembre de 2008 no es va dotar pressupostàriament per aquest
exercici la plaça de Director/a de serveis (codi lloc núm. 200100) Grup A-1, CD 30 i CE D ,
dintre del programa 1212 i jornada de 37,5 hores setmanals, es considera que hauria d’estar
dotada per la possibilitat de proveir-se per necessitats del servei.
Vista la proposta de la regidoria de Serveis Generals i Recursos Humans amb la que es
proposa la modificació de la plantilla de personal amb l’objecte de crear 1 plaça de Tècnic/a de
Prevenció de Riscos Laborals, 3 places de Coordinador/a d'Àrea, 1 plaça d'Aparellador/a i 2
places de Caporals.
Vist l'informe del tècnic d’administració general,
Atès el que disposa la Llei 11/99, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local i Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al
Servei de les Entitats Locals, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i
la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora d’hisendes Locals,
S’adopta el següent acord:
Primer: Modificar la plantilla de personal en quant a la consignació pressupostària del lloc de
treball 200100 amb l’aprovació dels documents comptables A corresponents, fins el 31 de
desembre, i amb les següents quantitats: 10176,40 € amb càrrec a la partida núm.
1105.1212.12000, de 8920,48 € amb càrrec a la partida núm. 1105.1212.12100 i de 5948,68 €
amb càrrec a la partida 1105.1212.16000 en concepte de Seguretat Social.
Segon: Aprovar la creació de la plaça de Tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals, en règim
funcionarial, Grup A-2, CD 16 i CE 8, dintre del programa 4321 i jornada de 37,5 hores
setmanes, amb una retribució bruta mensual de 1983,82 €. El cost d’aquesta plaça, fins el 31
de desembres, serà de 6878,48 € amb càrrec a la partida núm. 0204.4321.12000, de 7008,26 €
amb càrrec a la partida núm. 0204.4321.12100 i de 4325,72 € amb càrrec a la partida núm.
0204.4321.16000 en concepte de Seguretat Social, segons document comptable A adjunt.
Tercer: Aprovar la creació d'1 plaça de Coordinador/a d'Àrea, en règim funcionarial, Grup A-1,
CD 22 i CE 903,87 €, dintre del programa 1212 i jornada de 37,5 hores setmanals, amb una
retribució bruta de 2596,74 €. El cost d’aquesta plaça serà de 8374,98 € amb càrrec a la
partida núm. 1105.1212.12000, de 10408,33 € amb càrrec a la partida núm. 1105.1212.12100 i
de 5766,48 € amb càrrec a la partida núm. 1105.1212.16000 en concepte de seguretat social,
segons document comptable A adjunt.
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Quart: Aprovar la creació d'1 plaça de Coordinador/a d'Àrea, en règim funcionarial, Grup A-1,
CD 22 i CE 903,87 €, dintre del programa 4321 i jornada de 37,5 hores setmanals, amb una
retribució bruta de 2596,74 €. El cost d’aquesta plaça serà de 8374,98 € amb càrrec a la
partida núm. 0204.4321.12000, de 10408,33 € amb càrrec a la partida 0204.4321.12100 i de
5766,48 € amb càrrec a la partida núm. 0204.4321.16000 en concepte de seguretat social,
segons document comptable A adjunt.
Cinquè: Aprovar la creació d'1 plaça de Coordinador/a d'Àrea, en règim funcionarial, Grup A-1,
CD 22 i CE 903,87 €, dintre del programa 4611 i jornada de 37,5 hores setmanes, amb una
retribució bruta de 2596,74 €. El cost d’aquesta plaça serà de 8374,98 € amb càrrec a la
partida núm. 0303.4611.12000, de 10408,33 € amb càrrec a la partida núm. 0303.4611.12100 i
de 5766.48 € amb càrrec a la partida núm. 0303.4611.16000 en concepte de seguretat social,
segons document comptable A adjunt.
Sisè: Aprovar la creació d'1 plaça d’aparellador/a, en règim funcionarial, Grup A-2, CD 18, i CE
586,86 €, dintre del programa 4321 i jornada de 37,5 hores setmanals, amb una retribució bruta
de 1983,80€. El cost d’aquesta plaça serà de 6878,48 € amb un càrrec a la partida núm.
0204.4321.12000, de 7008,12€ amb càrrec a la partida núm. 0204.4321.12100 i de 4165,98 €
amb càrrec a la partida núm. 0204.4321.16000 en concepte de seguretat social, segons
document comptable A adjunt.
Setè: Aprovar la creació de 2 places de Caporals, en règim funcionarial, Grup C-2, CD 15 i CE
G, dintre del programa 2211 i jornada de 37,5 hores setmanals.
Vuitè: Sotmetre el present acord a informació pública pel termini de quinze dies mitjançant
anunci en el BOP. Durant aquest termini els interessats podrà examinar l’expedient i presentar
les al·legacions i reclamacions que estimin oportuns. Transcorregut aquest termini, si no s’han
presentat al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial. Contra
l’aprovació definitiva, podrà interposar-se directament recurs contenciós-administratiu en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent davant la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Novè: Notificar per part de secretaria el present acord a la junta de personal, comitè d’empresa
i a les seccions sindicals.
6. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE BADIA
DEL VALLÈS
Alcaldessa: “Abans de donar la paraula, perquè ens havia arribar a la Junta de Portanveus una
proposta de l’AEB que suposo que explicaran, de completar el document amb un compromís
per part de la Corporació, donat que és un reglament i ja deixa oberta la possibilitat d’establir a
les bases de cadascuna de les subvencions, els criteris de concessió, i l’òrgan que ha de
concedir la subvenció, i la línia també que nosaltres teníem prevista d’implementar aquesta
mesura, des de l’equip de govern afegim el compromís d’apropar-nos al model de
funcionament de democràcia directa, com establia el grup de l’AEB, i la idea serà que les
entitats que formin part dels consells de participació, tant de Cultura com en el cas de
Cooperació que ja es fa, que es puguin valorar conjuntament totes les propostes de cadascuna
de les entitats i que sigui dintre dels consells de participació que es decideixi com es repartirien
els diners de les subvencions que s’establiran dintre de les bases. Els consells decidiran tant
les bases de cada subvenció, com l’òrgan competent per a atorgar-les que seria el proper
consell. I també l’obligatorietat d’informar la ciutadania tant de les bases com de les condicions
de cada subvenció, com a mínim a la pàgina web i al butlletí municipal. I després, donar també
la informació de la concessió”.
Intervé a continuació el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu:
“Nosaltres, com una mica s’ha explicat, havíem proposat un parell d’afegits a aquesta
normativa, ja ha quedat palès el compromís de l’equip de govern d’incorporar-les al
desenvolupament de tota aquesta normativa dels consells, que espero que es facin aviat. Ens
ha faltat dir, senyora Alcaldessa, que esperem que això també s’apliqui al Consell de Clubs pel
tema de les subvencions d’esports, i ens agradaria explicar una mica el que havíem proposat i
que s’ha dit que hi ha el compromís d’incorporar. Simplement havíem dit que a l’AEB ens
agradaria que el document s’afegís al compromís de la Corporació d’anar apropant-se al model
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de democràcia directa que ja fa temps que funciona a la Comissió de Cooperació, i la idea és
que les entitats puguin valorar conjuntament les diferents propostes de les diferents
associacions i es reparteixin el pressupost disponible per consens, sempre que pugui haver-hi
aquest consens, i després el principi de la transparència, el fet de que hi hagi un compromís
escrit de que l’Ajuntament publicitarà l’oferta de subvencions a les diferents entitats a través de
la seva pàgina web, i a través del Butlletí municipal com a mínim, i també que hi hagi el
compromís de fer-nos arribar als grups de l’oposició també tots aquests processos, les
quantitats, les associacions a les que es concedeixen les subvencions, etc.
Per tant, agraïm el compromís per part de l’equip de govern d’incorporar les propostes de
l’AEB, encara que no sigui ara mateix , sinó més endavant”.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat de tot el Consistori.

7. APROVACIÓ NOVA RELACIÓ DE PREUS RECOLLIDA DE RESIDUS Y NETEJA VIARIA
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.

8. MOCIÓ AEB: SOBRE NOVA GESTIÓ DE RESIDUS
Es dóna lectura de la moció presentada per l’AEB. Seguidament, pren la paraula el senyor
Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Nosaltres davant del document, que
encara és provisional, però que sembla que està força debatut, i força acordat per part de tots
el partits polítics que tenen representació a l’Entitat Metropolitana del Tractament de Residus,
hem .... d’aquesta moció que bàsicament el que diu és que des d’aquest Ple, des de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, rebutgem conjuntament, que és la proposta que fem, aquesta
manera de tractar els residus. El futur pla de tractament de residus municipals, més del 75%
del pressupost es gastarà en la construcció d’una nova incineradora, i en la construcció d’una
nova planta per a dipositar allà tota la brossa, que és el que s’ha fet des de fa molt de temps.
Tenim un problema amb la brossa que creem els ciutadans i les ciutadanes, tenim un problema
amb el sistema de recollida que hem escollit per a tractar aquesta brossa. Tenim un problema,
que contamina a la nostra ciutat, i contamina la nostra comunitat autònoma, el nostre país, i
contamina el món. Hi ha alternatives ecològiques i sostenibles, encara que aquestes dues
paraules potser darrerament han estat molt devaluades. Però hi ha alternatives que des
d’organismes ecològics que tenen molta idea sobre això, es proposen per a intentar reduir al
màxim l’impacte ambiental que provoca la nostra manera de viure al món. Proposem que
rebutgem que el 65% del pressupost d’aquest pla de tractament de residus vagi a parar a la
construcció d’una nova incineradora. Rebutgem també que el 10% vaig per construir una nova
planta per a dipositar allà tota la brossa, per soterrar la brossa que és una de les coses més
antiecològiques que es pot fer amb ella a banda de cremar-la, que és el que fan les
incineradores. I sobretot, demanem a aquest ple que rebutgi davant de tot, la possibilitat de que
aquesta incineradora sigui construïda a la comarca del Vallès Occidental, i sobretot que sigui
construïda a prop nostre. D’una banda seria rebutjar totalment la construcció d’incineradores, i
d’una altra dir no a la construcció d’una incineradora en la nostra comarca”.
A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que
diu: “La gestión de nuestra basura es algo muy serio, y tenemos que ser rigurosos cuando
tenemos que hablar de este tema. Yo no se mucho de gestión de residuos o de basura, no
entiendo mucho. Tampoco tengo porque saberlo, o conocerlo todo. Me he informado porque
son compañeros y amigos mios quienes de alguna manera gestionan el Area Metropolitana de
Residuos, y he propuesto a la AEB hacer una propuesta de acuerdo, que la han hecho esta
tarde a todos los grupos políticos. La mayoría de los grupos políticos están de acuerdo a que
hagamos una propuesta de acuerdo, porque es un tema serio, que no podemos ir disparando
cada uno por un sitio sin saber a donde van a ir nuestros disparos. A partir de aquí, yo estoy de
acuerdo en el espíritu de esta moción, pero creo que es demasiado alarmista y poco precisa
cuando se habla de instalar una incineradora en el polígono de Sant Pau de Riu Sec, o en
nuestro territorio, o en nuestra comarca. Yo creo que es importante, que todos lo hemos
demostrado en otros momentos, de buscar un posible acuerdo, de intentar poner de acuerdo
para la gestión de los residuos, es un tema complejo, muy complejo, difícil a veces de
entenderlo, porque muchas veces sabemos de todo y somos expertos de pocas cosas. Y en
este caso, por eso he empezado diciendo que de la gestión de residuos no entiendo nada, pero
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me han dicho y me han asesorado que es importante que sigamos las directrices, hay gente
muy experta, gente que sabe mucho, que está gestionando el Àrea Metropolitana de la gestión
de residuos, en el área de gestión de medio ambiente. A partir de aquí, yo como he dicho
antes, estoy de acuerdo en el espíritu de la moción y todos estamos en contra de que nos
coloquen un bicho de estos que contamina tanto al lado de casa, en Sant Pau de Riu Sec. Yo
no lo he visto. En el Área de Gestión Metropolitana yo no lo he visto. Y de verdad, me hubiese
gustado hoy votar una propuesta de acuerdo donde todas las sensibilidades políticas y todas
las propuestas podían haber estado recogidas, y de alguna manera se lo hemos pedido el resto
de grupos, en este caso yo lo había pedido, que se pasara esta moción al Pleno de julio, para
ver si era posible que llegáramos y nos pudiéramos poner de acuerdo y hacer una propuesta
conjunta. No ha sido posible, y por lo tanto yo, que me siento muy identificado, en vista de que
no puedo apoyar una propuesta que genera alarma social, cuando creo que somos capaces de
llegar a un acuerdo, somos capaces y lo haremos para el pleno de julio, pero ahora con esta
propuesta realizada por la AEB tengo que votar en contra”.
Seguidament intervé la senyora Montserrat Montañés, del grupo municipal de l’AEB, que diu:
“Jo volia fer una aclaració a la intervenció d’ICV-EUiA. Nosaltres tampoc som experts en la
gestió del tractament de residus. Nosaltres ens dediquem a professions prou diferents al
tractament d’aquests residus. El que sí que és cert es que no presentem una proposta a la
babalà, es a dir nosaltres no hem fet una assemblea i hem sabut amb les nostres professions i
els nostres coneixements i hem redactat una moció que planteja una alternativa a aquest
tractament. Es a dir, els experts que vostè coneix, potser nosaltres no coneixem els mateixos,
però coneixem uns altres igual d’experts. I en base a aquesta experiència i aquest
coneixement, presentem ara la nostra proposta. A nosaltres també ens hagués agradat avui
arribar a una proposta d’acord. Però no és possible, i no és possible perquè tenim models
diferents i maneres diferents d’entendre com tractar aquest tema, amb la qual cosa només volia
puntualitzar aquests dos aspectes, no és que nosaltres vulguem rebutjar qualsevol possibilitat
d’acord, però sí que és veritat que en el tema del tractament de residus, que més a més el
nostre grup fa anys que ve treballant, no sols estem treballant també a nivell de comarca, hi ha
coses a les que potser no podem rebutjar ni renunciar. Si vostè presenta una proposta d’acord
pel proper Ple, doncs ens la mirarem amb molt de gust, i si encaixa amb les possibilitats de que
també quadri amb el nostre plantejament el votarem, i potser en aquell moment si que
arribarem a una proposta d’acord, ho dic perquè he sentit com un to de “ha estat impossible de
negociar res amb l’AEB”. No. Ha estat impossible perquè hi ha alguns temes en els que no ens
podem posar d’acord, i per altra banda hi ha un rigor d’experts que també ens han ajudat, no
en aquesta moció sinó en tota aquesta trajectòria a treballar sobre el tema”.
Intervé a continuació el senyor Sergio Argueta, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Acabo de
seguida. Simplement, es parlava d’alarmisme per part del regidor d’ICV-EUiA, el senyor
Eusebio Argueta, y nosaltres pensem que no som alarmistes, en cap moment, que a Badia,
que l’Ajuntament es posicionem contra la construcció d’una incineradora al Vallès, no pensem
que sigui alarmista. I lo de la construcció de la incineradora a Sant Pau de Riu Sec és una cosa
que vostè no ha vist però nosaltres tampoc, i no l’hem posat a la moció. No l’hem posat a la
moció en cap moment. Hem dit que l’Ajuntament es posicioni en contra de la construcció de la
incineradora al Vallès i bunó, jo perquè en acta i perquè quedi escrit, he de dir, perquè sinó em
moro aquí, que les paraules que realment han fet mal als grups que us esteu posicionant en
contra, sobretot ha sigut la frase “sense apostar decididament pel reciclatge i la recollida
selectiva de qualitat”, i la frase, “les prioritats d’aquest nou programa es centren en sistema
finalista”, es a dir, la incineració, amb l’objectiu d’arribar a prescindir dels abocadors com a
sistema de tractament final. Però jo ho sento moltíssim, això és un fet. I ho demostra el pla que
s’ha presentat. I jo no puc fer res, tant de bo ho pogués canviar. Vostès ho poden canviar,
perquè si que tenen responsabilitat en això. Jo la única cosa que puc fer és venir aquí a aquest
Ajuntament i presentat aquesta moció”.
L’alcaldessa diu: “Doncs ja ha quedat clar. Abans, a la Junta de Portaveus ha quedat clar el
que pensava cadascun, el que ha dit ja ho ha dit vostè, que consti en acta que ho ha dit vostè, i
de tota manera hem intentat arribar a un acord en relació a aquesta moció, i probablement
arribarem a un acord en el proper ple, i am b això ens hem de quedar. Cadascú te la seva
percepció de les coses, i te la seva manera de posar-les sobre un paper, i això també és lícit”.
Es procedeix a la votació de la moció presentada per l’AEB, que es rebutjada per 13 vots en
contra (PSC, PP, EUiA, CiU), i 3 a favor (AEB).
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Es rebutja la moció que literalment diu:
Atès que el nou Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2009-2012 preveu la
construcció d’una nova incineradora i incrementar la crema dels residus metropolitans sense
apostar decididament pel reciclatge i la recollida selectiva de qualitat.
Atès que tots i els perills per a la salut de les persones i el medi ambient que presenta la
incineració com s’explicita al document adjunt, les prioritats d’aquest nou programa es centren
en sistema finalista, amb l’objectiu d’arribar a prescindir dels abocadors com a sistema de
tractament final.
Atès que en aquest sentit el PMGRM preveu:
a. la construcció d’una nova incineradora de 450.000 tn/any de capacitat
b. l’adaptació de la incineradora de Sant Adrià per adequar la capacitat de tractament
(300.000 tn/any) i l’eficàcia energètica.
c. Destinar residus “preparats” pels ecoparcs a cremar a cimenteres com a substituts de
combustibles convencionals.
d. Construir un nou abocador de 1.800.000 m3
e. Construir un nou ecoparc de 180.000 tn
Atesa la necessitat de provocar un canvi de model global respecte la minimització de residus
que la nostra societat genera i a la necessitat de cercar un equilibri real entre economia, medi
ambient i persones.
Atès que el Consell Comarcal del Vallès Occidental, el Consorci per a la Gestió de Residus del
Vallès Occidental i l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana (EMSHTR) han signat
recentment un conveni de col·laboració per la millora de la prestació dels serveis de gestió i
tractament de residus que preveu la possibilitat que l’EMA i el Consorci de Residus tractin, a les
seves instal·lacions, FORM (fracció orgànica de residus municipals) i resta que provinguin
indistintament dels seus respectius àmbits territorials, sense excloure la possible prestació
estable de part dels serveis d’un ens en instal·lacions de titularitat de l’altre.
Atès que la signatura d’aquest conveni pot portar a la construcció de la nova incineradora en
terrenys del Vallès occidental, fins i tot al Parc en construcció a Sant Pau del Riu Sec, Sabadell
o a terrenys situats entre Rubí i Castellbisbal.
El grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció
dels següents acords:
Primer. Demanar la modificació del Programa Metropolità de Gestió dels Residus Municipals
presentat amb els següents criteris:
. Especialment la retirada de la proposta de construcció d’una nova incineradora,
. Que s’apliqui el principi de precaució en quant als riscos pel medi i la salut de les persones.
. Que s’aposti per aplicar mesures de reducció de residus com per exemple sobre les bosses
de plàstic, i la implantació dels sistema de dipòsit i retorn (SDDR) com a sistema majoritari per
a la gestió dels residus d’envasos.
. Que es prioritzi la recollida selectiva en origen i de qualitat, tant en els objectius com en els
recursos.
. Que es prioritzin les instal·lacions de recuperació de residus (plantes de compostatge i
metanització, triatge...) amb criteris de proximitat, de descentralització i de simplicitat
tecnològica.
. Que s’apliquin mesures econòmiques dissuasòries als municipis que no redueixin els seus
residus, que no arribin als objectius de recuperació i que obtinguin resultats de baixa qualitat
(molts impropis), per exemple aplicant preus dissuasoris a l’entrada de brossa orgànica i resta
a les plantes metropolitanes segons grau d’impropis i grau de recollida selectiva (mitjançant el
Reglament d’accés a plantes metropolitanes), etc.
. Que es promogui un ampli debat social i de participació real en cada municipi de l’Àrea
Metropolitana sobre les mesures preventives i prioritàries que hauria de contenir aquest Pla.
Segon. Demanar la realització d’un estudi per a determinar els riscos ambientals i per a la salut
de les persones de la crema de residus en cimenteres.
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Tercer. Traslladar aquesta moció i els seus acords a l’Entitat Metropolitana de Serveis
Hidràulics i tractament de Residus, a la Generalitat de Catalunya – al Departament de Medi
Ambient, i amb especial interès a la Direcció General de Qualitat Ambiental, al Departament de
Salut i al Departament de Treball i Industria -, al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a les
Àrees de Medi Ambient, Salut i Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona.

9. MOCIÓ CIU: SOBRE LA SITUACIÓ DEL SECTOR AGROPECUARI I LA PAGESIA
PROFESSIONAL
Es dóna lectura de la moció presentada pel grup municipal de CiU. Seguidament l’alcaldessa
cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Només
volia comentar que aquesta és una moció que se’ns ha fer arribar des de la Unió de Pagesos, i
on simplement es demana que donat la preocupant situació de crisi que afecta a tothom, i
també a la pagesia catalana, i tenint en compte que, bueno la catalana i no catalana, la pagesia
d’arreu. Però de fet, es planteja que els forts problemes que tenen, tant econòmics com a no
econòmics per a sobreviure, es demana simplement el suport d’aquest Ajuntament per a poder
instar al president del Parlament de Catalunya, a que es generi un debat sobre la seva situació
i veure quines solucions podem tenir. Per tant, doncs se’ns va fer arribar això, jo l’he presentat,
i agraeixo d’entrada tots els vots favorables dels demés grups.
També volia comentar que des de l’AEB se’ns ha proposat alguns canvis, algunes
modificacions per a afegir a aquesta moció, la majoria d’aquests punts serien assumibles per a
CiU com ja he comentat, i per a la resta de partits, però el problema és que la moció l’ha
presentat Unió de Pagesos, i donat que les modificacions ens van arribar el cap de setmana,
no s’ha tingut temps per a poder parlar-les. Per tant, he quedat que la presentaré tal qual se
m’ha fet arribar, però me’n reservaré el dret al juliol o al setembre de tornar-la a presentar,
afegint les modificacions que ha presentat l’AEB”.
Intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Nosotros
votaremos a favor de la moción que presenta CiU”.
Seguidament intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu:
“Simplement dir que ens abstindrem, ja ho hem comentat abans, i una mica explicar les
aportacions que havíem fet nosaltres. Esperem que en el proper ple d’aquest Ajuntament, hi
hagi la possibilitat de que s’incorporin i es torni a votar la proposta. Nosaltres demanàvem que
es demanés al Parlament Espanyol que legislés l’obligatorietat de fer constar tots els productes
al preu que s’ha pagat a l’agricultor i el preu de venda al públic. Que constés a l’etiqueta dels
productes. Demanàvem també que el Parlament espanyol legislés l’obligatorietat de fer constar
tots els productes, sobretot els alimenticis, si es tracta o no d’aliments lliures de transgènics, i
tractats sense pesticides i productes tòxics per al ser humà. Actualment comprem les coses i no
sabem si això passa o no passa.
També proposàvem apostar perquè des del govern local poguéssim treballar per a la
conscienciació de la ciutadania de Badia pels productes ecològics de proximitat, reduint
l’impacte que te l’importar productes produïts a milers de km. del consumidor final.
I com a cinquè punt proposàvem proposar al govern central i a la Generalitat de Catalunya, la
necessitat d’establir controls més exhaustius i més freqüents sobre les condicions de treballs
dels treballadors i treballadores que treballen per a els grans propietaris d’explotacions
agrícoles, molt especialment aquells que reben diners públics, per tirar endavant les seves
explotacions”.
L’alcaldessa diu: “Nosaltres també votarem a favor, tot i que ens sembla que no ens semblava
malament el que havia proposat l’AEB, però com que pensem que qui està d’acord amb lo més,
està d’acord amb lo menys, doncs votarem afirmativament aquesta proposta, i també perquè
considerem que és un trasllat d’una iniciativa d’una unió de pagesos i l’hem de respectar fins
que ells en diguin el que volen.
Es procedeix a la votació de la moció presentada pel grup municipal de CiU, que s’aprova per
13 vots a favor (PSC, PP, EUiA, CiU), i 3 abstencions (AEB).
S’acorda:
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El sector agropecuari català arrossega un conjunt de dèficits estructurals que el mantenen en
general entre els sectors més febles de l’economia catalana: explotacions agràries de dimensió
econòmica reduïda, envelliment de la mà d’obra amb un baix relleu generacional, un nivell
d’instrucció deficient i poca capacitat per assolir valor afegit en les seves produccions.
Els darrers anys la situació econòmica de la pagesia professional ha portat al límit de la
viabilitat moltes explotacions agràries catalanes, com a conseqüència d’uns preus percebuts
pels productors en regressió o poc remuneradors en bona part per les orientacions productives,
d’un notable encariment dels costos de producció i d’una continua disminució del suport directe
de les rendes de la política agrària comuna. Tot i això, s’ha vist reflectit en una evolució
negativa a Catalunya de l’ocupació agrària, de l’afiliació a la Seguretat Social de la mà d’obra
familiar i del nombre d’explotacions agràries, així com la recessió del sector agropecuari, que ja
acumula nous trimestres consecutius de PIB agrari català negatiu, o en els darrers anys un
Valor Afegit Brut (VAB) per ocupat agrari que ha passat de ser el 67.5 % del VAB per ocupat
del conjunt de l’economia catalana a tant sols el 57.4%, o la disminució en els darrers anys, a
preus constants, d’un 33% de l’anomenada renda agrària.
En l’actual context de crisi econòmica general les explotacions agràries catalanes també s’han
vist immerses en les dificultats derivades de l’accés al finançament i de la comercialització de
les produccions.
Donada la preocupant situació descrita del sector agropecuari i de la pagesia professional en la
qual es sustenta, així com dels reptes als que ha de fer front derivats de la internacionalització
de l’economia, i donada la seva importància per a l’economia de les zones rurals i periurbanes
de Catalunya, així com per a la cohesió econòmica i social i per a la preservació del medi
ambient, del paisatge i la cultura del conjunt de Catalunya.
En relació als antecedents exposats els sotasignats proposem al ple l’adopció dels següents
acords:
Primer. Instar al President del Parlament de Catalunya per a que doni trasllat als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya el suport d’aquesta corporació local a que es celebri,
el més aviat possible, un debat monogràfic al Parlament de Catalunya sobre la situació del
sector agropecuari i la pagesia professionals catalana.
Segon. Comunicar l’adopció d’aquest acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, a les entitats municipalistes de Catalunya (ACM i FMC) i al Coordinador Nacional
de la Unió de Pagesos de Catalunya (Avinguda Cambó, 14, 3r 08003 Barcelona).

10. MOCIÓ CIU: SOBRE TELEVISIÓ SENSE FRONTERES
Un cop llegida la moció, l’alcaldessa obre un torn de paraules. Intervé la senyora Marta
Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Igual que amb la moció anterior, m’agradaria
explicar que aquesta és una moció que ens ha arribat també, d’Iniciativa La Isla Popular, i és
cert que des de el nostre grup municipal ja vem defensar una moció semblant el novembre del
2007 en aquest Ajuntament, en la qual es manifestava el nostre rebuig pel tancament de les
emissions de TV3 al País Valencià. Aquí el que s’està demanant no és això en concret, sinó
que la Iniciativa La Isla Popular el que pretén fer és defensar a la Mesa del Congrés, una llei
per la qual es garantitza el dret de que totes les emissions de radio i de totes les emissions de
televisió autonòmiques siguin poder ser vistes arreu, independentment de la llengua minoritària
en la qual s’expressin, i ja està. Ens va semblar interessant, i un cop més dóna les gràcies a
aquells grups que donaran suport a aquesta moció”.
Intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: “Básicamente decir que
nosotros votaremos a favor de la moción, porque entendemos que no tiene que ver nada en
cuanto a la mencionada dels Països Valencians, i consideramos que todos tienen o tenemos
derecho a ver aquella televisión que realmente queramos”.
Seguidament pren la paraula el senyor Sergio Escribano, de l’AEB, que diu: “A nosaltres ens
agradaria recordar unes quantes coses en relació a això, que votarem a favor, per suposat,
perquè considerem que està bé. Nosaltres voldríem recordar que la solució a aquest problema
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la te el govern central, que és el que te les competències a l’espai d’ones de ràdio i televisió. Es
a dir, que els ministres d’Indústria, d’un plumazo haguéssin pogut sol.lucionar aquest problema.
Ara mateix tenim el senyor Miguel Sebastián, però abans del senyor Miguel Sebastián vem
tenir els tant coneguts i estimats per tothom Joan Clos i un tal José Montilla. Ho dic perquè
aquesta iniciativa que segurament votarà a favor el PSC, doncs s’ho podria mirar una miqueta”.
L’alcaldessa: “Algú més havia demanat la paraula? El senyor Eusebio Argueta. Siempre a
destiempo, al final no se la daré”.
Intervé a continuació el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Me lo
tomaré como una broma. Porque sino me da la palabra, los tiempos están cambiando y el
señor hace tiempo que murió. Nosotros votaremos a favor de la moción de la Sra. Marta
Figueras en representación de CiU”.
L’alcaldessa diu: “Es tan sencillo como, cuando yo digo “Paraules en aquest punt?” levantar la
mano. Y ya está, solucionado. Y así yo puedo dar palabras. No es que se la quiera quitar a
nadie. En este momento todo el mundo que ha querido hablar ha hablado sin problemas, pero
es que, Sr. Argueta, usted siempre pide la palabra a destiempo. Yo se lo ruego, más que nada
porque no quisiera dejarle sin uso de su palabra. Simplemente es por eso.
Seguidament es passa a votació de la moció presentada, que s’aprova per unanimitat de tot el
Consistori.
S’acorda:
La Constitució Espanyola estableix en l’article 3 un principi de protecció del pluralisme
lingüístic. L’apartat tercer d’aquest precepte conté un mandat dirigit al conjunt dels poders
públics de l’Estat d’especial respecte i protecció de les distintes llengües i modalitats
lingüístiques que conformen el patrimoni cultural comú. D’una manera més específica, l’article
20, apartat tercer, del text constitucional exigeix que en l’accés dels grups socials i polítics més
significatius als mitjans de comunicació dependents dels ens públics es respecte el pluralisme
de la societat i de les diverses llengües d’Espanya.
Aquesta última previsió posa de manifest la singular rellevància dels mitjans de comunicació
audiovisual a l’hora de promoure i difondre el plurilingüisme.
Un fet normatiu rellevant en aquest àmbit és la ratificació l’any 2001 per part de l’Estat espanyol
de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la qual estableix obligacions
específiques de protecció d’aquestes llengües en l’àmbit dels mitjans de comunicació. L’article
11 de la Carta, que estableix les obligacions de les Parts respecte dels “mitjans de
comunicació”, disposa en l’apartat segon: “Les parts es comprometen a garantir la llibertat de
recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada
en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la
retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua.”
Segons que han assenyalat els organismes del Consell d’Europa, aquest compromís comporta
no sols eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures positives dirigides a garantir la llibertat
de recepció directa de les emissions de televisió entre territoris veïns on es fa servir una
llengua regional o minoritària en una forma idèntica o pròxima (Explanatory Report to the
European Charter for Regional or Minority Languages paràgraf 11)
Atenent a tot l’anterior la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Llei
“Televisió sense Fronteres”va a presentar a la Mesa del Congrés una proposta de llei amb
aquest nom que té com a objecte garantir la recepció directa de les emissions de ràdio i
televisió autonòmiques realitzades totalment o majoritàriament en les llengües incloses en
l’àmbit de protecció de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en les altres
comunitats autònomes amb les quals comparteixen llengua utilitzada en una forma idèntica o
semblant, a fi d’afavorir el desenvolupament dels espais de comunicació de les dites llengües.
Davant aquesta iniciativa, el plenari de l’Ajuntament de Badia del Vallès acorda:
Donar suport a la proposició de llei presentada mitjançant Iniciativa Legislativa Popular davant
les Corts espanyoles amb el nom de “Televisió sense Fronteres”, la qual s’adjunta al present
acord, amb la confiança que, previs els tràmits necessaris, serà aprovada per tal de garantir
legalment i de forma definitiva la recepció dels programes autonòmics de ràdio i televisió

24

realitzats en alguna d’aquestes llengües en el conjunt dels territoris que conformen les seves
respectives comunitats lingüístiques.
Així mateix, aquest Ajuntament anima a la ciutadania a recolzar mitjançant la seua signatura,
l’esmentada iniciativa legislativa popular.
Aquest acord és comunicarà a les Corts espanyoles i a la Comissió promotora de la iniciativa.

11. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA DE L’ORGULL LGTB
Es dóna lectura de la proposta presentada com a urgència. Seguidament l’alcaldessa obre un
torn de paraules. Intervé la senyora Antonia Escriva, del grup municipal del PP, que diu:
“Nosotros votaremos en contra de esta moción, y hemos votado en contra cuando se ha
presentado como tema de urgencia, no porque consideremos que el tema no es lo
suficientemente importante o no nos...es simplemente porque para presentar esto se utiliza el
hecho de que el PP votó en contra en el Congreso. Yo voy a intentar explicarlo, aunque
lógicamente muchos no querremos entenderlo, o no querrán. El PP votó en contra en el
Congreso, en primer lugar porque solicitaba al Parlamento Europeo que avanzara para la no
discriminación, ya que los derechos ganados en algunos paises de los estados europeos, como
el matrimonio entre personas del mismo sexo, no son reconocidos en otros paises de la propia
Unión Europea, con lo cual esta transgresión de los derechos de la ciudadania europea,
propicia casos tan surrealistas, como que un matrimonio constituido por dos hombres o por dos
mujeres, donde legalmente estén casados o casadas, por ejemplo en el estado español, que es
uno de estos paises, pierden todos sus derechos como pareja si deciden fjar su residencia en
un tercer país de la UE. No reconoce la unión de dos personas del mismo sexo, y en contra si
que mantiene los derechos de ciudadanía, los derechos laborales, etc. Nosotros votamos no
puesto que no se reconocen los derechos. Lo que pasa es que bueno, es muy fácil dar
publicidad y tergiversar, pero estos derechos como una pareja realmente casada, si determinan
su residencia, creo que ha quedado bastante bien explicado, en otro país de la UE, como
pareja pierden sus derechos. No laboralmente ni a nivel ciudadano, pero si como pareja, y no
estoy diciendo en todos los estados de la UE.
En segundo lugar, la política exterior y de cooperación de la UE ha de ser una herramienta
eficaz para avanzar todos los paises en cuanto a políticas de igualdad, y en contra de toda
discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, etc. Pero todos en la
misma línea y bajo los mismos parámetros. Lo que no compartimos es que desde el
Parlamento Europeo se nos imponga una determina regulación jurídica de las relaciones entre
personas de un mismo sexo. Europa es plural y diferente, y desde diferentes estados se ha de
llevar a cabo la regulación jurídica que estime más adecuada, pero todos igual. O en todo caso
se tendría que aceptar que la regulación que pueda surgir desde el Parlamento Europeo, sea
diferente a la establecida en nuestro país, en relación a los matrimonios entre personas del
mismo sexo. Con esto creo que ha quedado claro que nuestro posicionamiento es en contra,
no obstante que nadie me malinterprete y crea que es que...a pesar de que sea muy habitual,
de que nosotros tachamos a las personas o las discriminamos por su sexo, por su religión, etc.
Todos tenemos algún familiar, amigo o conocido que por circunstancias tiene otro tipo de
tendencia, con lo cual sería absurdo que nosotros estuviéramos criticando esto”.
A continuació intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV.EUiA, que diu: “En el
bien entendido de lo que entendemos nosotros por libertad de todo tipo, y esta no es nada
menos que por eso, la celebración muy reciente, ayer mismo, y esta santa casa, mi
Ayuntamiento, nuestro Consistorio tiere izada la bandera...iba a decir colgada, pobre, izada la
bandera. Pues era uno de mis ruegos que iba a hacer, en el punto de ruegos. Bueno, me estoy
enrollando demasiado. Lo que iba a decir es que vamos a apoyar la moción”.
Seguidament intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Yo
había pedido la palabra para preguntar sobre qué había pasado con nuestra moción que
presentamos el año pasado, que pedía que se saludase el dia del orgullo gay, lésbico,
transexual, etc., colgando una bandera del Ayuntamiento, y a más a más toda una serie de
acciones de tipo educativo, que es lo que generalmente conduce a la discriminación y al
machaque de algunas personas, pues iba a preguntar y pregunto de hecho con todos los
compromisos adquiridos y votados incluso por el PP en aquella ocasión, de la moción que
presentamos, que creo que se presentó como acuerdo de Pleno, porque estaba todo el mundo
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super de acuerdo con todo lo que defendíamos allí. Y sólo iba a decir eso, pero bueno, ya sólo
me faltaba a mi ver al PP quejándose de que no se le reconocen los derechos a las parejas
homosexuales, quejándose el PP, ojo, eh? De que si una pareja homosexual aquí contrae
matrimonio y luego se va a un tercer país donde no tiene regulados estos derechos, pues
pierde esos derechos, el PP hablando de la discriminación sexual. No se, es un poco de
alucine. El PP ha protagonizado numerosos actos en contra de los derechos de las parejas de
homosexuales. Los ha protagonizado, han estado delante de las cabeceras de todos esos
grupos por los derechos de la familia, etc. etc. Los ha protagonizado. Y no me extraña ni
muchísimo menos que pida una legislación para toda Europa para este colectivo, que estaría
muy bien, sino fuera porque el amplio arco parlamentario está compuesto por grupos de
derecha y de extrema derecha en Europa. Esperemos que no hagan una legislación europea
porque no me la puedo ni imaginar. De porras en los ojos para arriba, igual que en las 65 horas
semanales que se defendió por parte de su grupo, en el Parlamento Europeo. Bueno, hay
cosas que realmente me indignan”.
L’alcaldessa diu: “Yo un poco en la línea que comentaba Sergio, no he terminado de
comprender muy bien cual ha sido el posicionamiento del PP, no se si es que no querían
aprobar esta declaración de intenciones porque en el resto de Europa se legislaba menos, y
por el hecho de ser diferentes en lo positivo, no manifestamos el apoyo al artículo 14 de la
Constitución Española...es que no lo he entendido, sinceramente. O es el hecho de que la
normativa europea sea más restrictiva respecto a derechos de las personas con tendencia
sexual homosexual, al hecho de tener un posicionamiento en cuanto a la libertad y la igualdad
de derechos de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, porque es una declaración de
intenciones. Recojo lo manifestado por Sergio en cuanto a los actos. También he de decir que
está muy bien criticar la dejadez de acción del equipo de gobierno, y no proponer acciones por
parte de la oposición. No me estoy excusando, pero creo que entre todos siempre podemos
llegar a buen puerto. Y aparte, siempre en todos los actos y todas las políticas educativas de
este Ayuntamiento se ha trabajado claramente por la igualdad, por la libertad de opción sexual,
hemos apoyado creo que siempre cualquier tipo de manifestación, de hecho en la fiesta mayor,
no se si lo vísteis, una obra de teatro social en los institutos en relación a este tema, que estuvo
muy bien, si que es cierto que el compromiso que adquirió el equipo de gobierno respecto a los
actos del dia internacional no se ha cumplido, anotamos, somos conscientes y mejoraremos,
pero también pedimos vuestra colaboración en cuanto a propuestas en este sentido. Y nada
más, yo pasaría a la votación...muy brevemente, Sergio, que tenemos 4 puntos en el plenillo”.
Intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu; “Yo decir que
nuestras propuestas estaban incluidas dentro de la moción, eran bastante concretas, habían
algunas que eran generales, pero nosotros ya quisimos colaborar con el Ayuntamiento en ese
sentido. Por otro lado, nosotros como AEB, cuando queremos organizar algo en este sentido ya
lo hemos hecho, y de hecho ya lo hemos hecho, hemos hecho más de una actividad que iba
enfocada en este sentido. Era abierta a toda la población, pero pienso que si el Ayuntamiento
ya adquiere un compromiso en el Pleno, a través de una moción votada mayoritariamente,
pienso que tiene que ser consecuente con la misma, simplemente es eso. Y el equipo de
gobierno aquí está claro que es de un sólo color, y que hay quien capitanea y quienes estamos
fuera”.
L’alcaldessa diu: “O sea que me estás comentando que las propuestas de la AEB son en el
entorno de la AEB...y no, es un poco lo que has querido decir con esto, ¿No?”
Seguidament intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “En la
moción ya se recogían una serie de propuestas para que el equipo de gobierno impulsara y
que la AEB por su parte ha enriquecido, todas las propuestas que se han llevado a cabo quizá
no se han llevado, algunas si, por lo que estás explicando, pues se ha intentado enriquecer la
vida social de Badia con propuestas abiertas a toda la población, impulsadas desde la AEB,
simplemente he dicho esto”.
A continuació es procedeix a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per majoria de
15 vots a favor (PSC, AEB, EUiA, CiU) i 1 abstenció (PP).
S’acorda:
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Atès que al Ple del Congrés dels Diputats del 25 de juny de 2009 no s’ha pogut llegir una
declaració Institucional amb motiu del Dia de l’Orgull LGTB (lèsbic, gai, transsexual i bisexual),
pel vot en contra del Partit Popular.
Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès vol mostrar el seu compromís unànime amb el
respecte i la igualtat de tracte.
S’acorda:
Primer. Mostrar el recolzament de l’Ajuntament de Badia del Vallès a la declaració, la lectura de
la qual, es va proposar al Ple del Congrés dels Diputats del 25 de juny de 2009 i que no es va
poder llegir pel vot en contra del Partit Popular i que diu:
“La Constitució al seu article 14, consagra el dret de totes les espanyoles i espanyols a no ser
discriminats per “raons de naixement, rasa , sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o
circumstància personal o social.” Els avanços socials en la lluita contra qualsevol tipus de
discriminació s’han d’entendre, per tant, com a progressos col·lectius en el camí fins a una
societat més justa i equitativa.
La homofòbia i la transofòbia son una de les formes d’odi més expandides, trobant-se reflex,
encara a l’actualitat, en la legislació de nombrosos països del mon. Aquesta situació, fruit de la
incomprensió, la por, i el rebuig a lo desconegut, requereix de majors esforços fins a
aconseguir una igualtat real.
La societat espanyola apareix avui com un model a seguir per molts altres països del mom pel
que fa a la maduresa i democràtica assolida, que es mostra també en l’acceptació de la
diversitat afectiu-sexual, com un fet normalitzat. Aquesta cambra ha seguit els passos marcats
per la ciutadania amb l’aprovació d’instruments normatius que garantitzen la igualtat de drets i
la eliminació d’actituds discriminatòries, dibuixant l’educació com un dels eixos sobre els que
construir el respecte i la tolerància.
Aquests avenços socials i legals no ens fan oblidar que continuen existint actituds i situacions
de discriminació i odi vers les persones transsexuals, lesbianes, gais i bisexuals. Per aquesta
raó, amb motiu del dia internacional de l’orgull LGTB, reafirmem el nostre compromís amb
aquesta Declaració, per a esforçar-nos dia a dia per aconseguir que totes les persones en
Espanya, però també en la resta del mon, puguin viure amb seguretat i lliurement la seva
orientació sexual o la seva identitat de gènere.
Segon. Notificar aquest acord al Congrés dels Diputats i a la Federació Estatal de Lesbianes,
Gais, Transsexuals i Bisexuals.

8. PRECS I PREGUNTES
La senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, formula cinc preguntes:
8.1 Neteja
Aviat farà un any que CiU va presentar una moció per a la neteja dels carrers de Badia però
sobretot de les zones enjardinades, etc. Moció que va tenir el suport, recordo, de tots
absolutament, tots els partits excepte el PSC, i fins i tot va tenir el recolzament de l’Associació de
Veïns. El PSC va votar que no, al·legant que ells ja sabien el que havien de fer. Ha passat un any,
o gairebé un any i en el darrer Ple, jo ja vaig comentar que les zones enjardinades de Badia estan
brutes, l’herba no està tallada, no estan en condicions perquè els nanos juguin al carrer. S’acaben
les escoles, ve l’època d’estiu, i s’ha de tenir cura d’aquestes situacions. A la Comissió Informativa
d’Urbanisme vaig tornar a plantejar el tema, i el responsable de l’Àrea em va dir que no compartia
la visió de deixadesa de les zones enjardinades, que no la compartia amb mi. D’acord. Resulta que
li explicaré, senyor Lancho, una cosa que em va passar el dia 25. El dia 25 vaig veure que en
carrer Oviedo, els veïns del portal número 2 estaven netejant la seva zona enjardinada. L’estaven
netejant, amb pales, amb basures i tal. Parant-me a parlar amb ells, em van començar a explicar el
següent. Primer: que tenen allà uns contenidors per a posar excrements de gos, i que no es
buiden mai i que ho han de buidar ells. Segon: que la neteja d’aquests parcs es fa com a molt, un
cop cada sis mesos. Tercer: que les papereres les buiden ells, perquè sinó estarien plenes a
vessar, i d’altres coses, que hi havia una font i que ja no en tenen, que la zona de jocs i de fet els
propis jocs per a nens, els gronxadors etc, estan destrossats. Jo mateixa vaig a veure-ho, tot el
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que és la fusta està completament carcomida o com es digui, està completament espatllada
perquè d’entrada, la van posar sense barnitzar, no ha tingut cap tipus de manteniment. Està tot fet
un fàstic, val? Apart, degut a les obres dels balcons, resulta que els cables de les faroles estan fora
de les faroles, amb la perillositat que això suposa. Les baranes que envolten el parc estan
espatllades, etc. I jo pregunto, vostè creu que és funció dels veïns de Badia baixar a netejar els
jardins? Perquè volen que els seus fills juguin allà i estan bruts. Això no te cap tipus de sentit,
d’acord? I l’emplaço a fer el mateix que porto un any dient. Si vostè es dona una volta per rodalies
que surten del que és el centre de la ciutat, veurà que està brut. Que està brut. Després, aquests
mateixos veïns del portal, m’han manifestat la seva queixa que aquí transmeto, que han presentat
diverses instàncies a l’Ajuntament, reclamant precisament tot això que jo he comentat, i que hores
d’ara no han rebut cap resposta. No pot succeir que, època d’estiu menys, però durant qualsevol
època de l’any, els jardins estiguin bruts, les zones enjardinades estiguin brutes i descuidades, i les
zones de joc estiguin com estan. I el que en el Ple passat era un prec, en aquest Ple passa a ser
una exigència. Si us plau, facin que els encarregats netegin, és que és tan, fàcil com això. Hi ha
gent que cobra per a fer-ho. Doncs que ho facin. S’ha de netejar totes les zones de Badia i no
només el carrer Burgos. I ho plantejo com a pregunta, no com a prec, perquè així rebré una
explicació, perquè resulta que si plantegem les coses com un prec “nunca más se supo” i ja no ens
diuen res més. Per tant, ho plantejo com a pregunta, per a rebre una informació al respecte, tot i
que jo reconec que m’agradaria seria donar un volta i veure que tot està net.
8.2 Llars d’infants
Segona pregunta, que és completament diferent però també dedicada als nens petits. Ja vem
comentar també en el passat Ple que va haver-hi regularitats i moltes qüestions que s’havien de
millorar en el tema de les llars d’infants. No repetiré el mateix perquè ja vem comentar la
problemàtica el mes passat. Però resulta que ens ha arribat una informació que m’agradaria
contrarestar i per això la plantejo aquí, senyora Alcaldessa, específicament dirigida a vostè, on
resulta que a mí se m’ha informat que vostè en una reunió amb els pares afectats, tots aquests
pares que resulta que resulta que tenien una puntuació x determinada, que en principi els hi
permetria accedir a una determinada llars d’infants i que no han pogut accedir, que vostè va dir en
aquesta reunió, que tot el follon que hi ha hagut amb les llistes unitàries o llistes adscrites a centre,
havia sigut una exigència, i utilitzant aquest terme, de l’oposició, quan jo personalment, juntament
amb d’altres membres de l’oposició, hem assistit absolutament a totes les reunions respecte
aquest tema, i mai hem tingut tal exigència, perquè evidentment sempre hem procurat intentar
establir aquell mètode amb el qual el major nombre d’infants de Badia, poguessin gaudir de les
llars de Badia, que cap en quedés fora, o com a mínim cap que tingués necessitats reals amb una
puntuació x. Per tant, demano si us plau senyora Alcaldessa, explicacions al respecte. I
responsabilitat si s’escau. Insisteixo, ho estic plantejant com una pregunta. Em consta que s’ha
demanat la paraula al plenillo sobre aquest tema, o sigui que ja tindrem informació al respecte de
la mà dels afectats directament.
8.3 Festa AMPA Munyeira
Un altre tema. La Munyeira ens ha fet arribar a tots els grups un redactat que també em consta
que es llegirà durant el plenillo, a partir del qual se’ns comunica l’escabrosa notícia, i dic escabrosa
perquè realment no se m’acut que dir, podria dir indignant o podria dir surrealista, que estaven
celebrant una festa de fi de curs, l’AMPA de l’escola, i que “por orden del Sr. Alcalde” o en aquest
cas “por orden del Sr. Sabariego”, s’indica a la guàrdia urbana que s’anul.la i punt, i no donaré els
detalls perquè ja s’encarregarà l’AMPA o en concret el representant que vingui i llegeixi l’escrit, de
donar tots els detalls. També m’agradaria rebre una explicació. He preguntat, també explícitament
a la senyora Alcaldessa i al senyor Primer Tinent d’alcalde, he preguntat per aquest tema i he
demanat explicacions oficials al respecte, no les he rebut encara, així que crec que ara és el lloc
de rebre-les, perquè realment no s’entén. He tingut molta curiositat per saber com vostès
justifiquen tot això. Perquè a veure, una gent que ha demanat els permisos per a fer una festa, i
que caram que és una festa de fi de cursa, que és una festa amb nanos, escolar, en el pati d’una
escola, no es pot tancar. És que és tant fàcil com això. No s’entén, no s’entén. En fi...
8.4 Venda pisos
Última cosa. Resulta que un dia, tots els que vivim a Badia, arribem a casa i veiem que hi ha uns
pisos que estan en venda a l’av. Mediterrani. Pregunto per això i es veu que ens van enviar un mail
a tots els grups de l’oposició, que resulta que no havia rebut cap membre de l’oposició però ens
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havien enviat el mail, cosa que insisteixo, no dubto però és curiós que ningú ho hagi rebut, on ja
se’ns havia dit que es posava aquests pisos en venda. Clar, està molt bé que se’ns informi per
mail, però resulta que tenim una sèrie de Comissions Informatives d’Urbanisme on, per motius x
d’absència o de presència, resulta que no se’ns dona informació ni explicacions al respecte,
perquè això no és una cosa que tu vinguis un dia i diguis “ah, por cierto, mira, que posarem en
venda uns pisos”. No, no és això. No estem parlant d’això, estem parlant que s’ha de donar una
sèrie d’explicacions, etc. I no se’ns ha donat. I donat que tenim aquí al regidor d’Habitatge, potser
tenim ocasió en aquest cop de rebre informació de primera mà sobre aquest tema.
8.5 Estudis AMB
I per últim, m’agradaria saber quines gestions s’ha fet exactament per a reclamar els estudis que
ha fet l’Àrea Metropolitana que portem un any i mig reclamant, i que en el darrer Ple vem tornar a
demanar. Avui un mes després, o un any i mig després segons es miri, m’agradaria saber
exactament quants cops s’ha trucat a l’Àrea Metropolitana i amb qui s’ha parlat, per a demanar tres
estudis, un dels quals és el tema dels horts, que preocupa a una gran quantitat de veïns. I ja està,
això és tot.
El senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, formula 4 preguntes:
8.6 Revetlla Sant Joan
La primera es que como todos sabemos, empiezo como un ruego pero acabará como una
pregunta, como todos sabemos San Juan es festivo en Catalunya y hasta muy recientemente era
también festivo en Badia, se hacía la fiesta mayor por las fechas de San Juan, hasta hace dos
años. Me he enterado y he recibido, tengo una copia de las cartas que desde el Ayuntamiento se
han enviado, que en el propio dia de San Juan se les ha instado, se les ha obligado, se les ha
exigido a los establecimientos bares y demás locales llamémosles de ocio en nuestra ciudad, que
tenían que cerrar a las doce y media. Me gustaría saber porquè se ha hecho esto, los motivos que
han originado que salga esta carta desde el Ayuntamiento, obligando a los locales de ocio de
nuestra ciudad a que cierren a esta hora, cuando todos sabemos que San Juan la gente se va un
poco más tarde, celebra un poco la verbena, y a las doce y media es como que a un niño lo
mandes a dormir a las ocho y media o a mi a las diez, y media verbena se queda a medio andar.
8.7 Pacto municipios
Otra. Muy recientemente ha salido en la prensa comarcal que 12 municipios han firmado un pacto
por las energías limpias, renovables y búsqueda de nuevos métodos de energía. Generación de
nuevos métodos de energía. Me gustaría saber porque nuestro municipio no está en estos 12
municipios que han firmado este pacto, aún sabiendo que hay relación directa con el Consell
Comarcal y está mal decirlo, pero hay fil directe amb el Consell Comarcal.
8.8 Situació crisi
Tengo otra solicitud. Las dos que me preceden son también temas del plenillo, me ha llegado de
una entidad, de Badia Vedruna, dada la situación de crisis generalizada que estamos viviendo, la
angustia que están viviendo muchos vecinos, y la situación que están pasando muchos vecinos
con las dificultades que están teniendo para pagar el tema de las hipotecas y cosas de estas. La
pregunta que se me hace a través del mail, se me encarga que haga a través del mail, es que si
hay algún tipo de gestión realizada con las entidades financieras de nuestra localidad o
supramunicipales, para intentar paliar este tipo de situación de angustia que están pasando las
personas que no pueden llegar, o que no pueden pagar estas hipotecas. Aún sabiendo que hay
determinadas entidades públicas que de alguna manera están por la labor. Entonces la pregunta
es dirigida a la Sra. Alcaldesa. Si hay algún tipo de relación con las entidades financieras para
mejorar esto.
8.9 Festa AMPA Munyeira
La última ya ha hecho referencia la Marta Figueras, es sobre el mail que nos ha llegado a los
diferentes grupos municipales, del AMPA del colegio público La Muñeira con estas características.
Yo me atreveré a calificarla políticamente. Realmente pido explicaciones y exigiré cambios en la
conducta del regidor en cuestión que aquí hacen referencia, que es el Sr. Antonio Sabariego. A
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ver, nosotros creemos que un domingo a las 3 ó a las 4 de la tarde, poco se puede molestar a los
vecinos. Creo que se está haciendo mal uso y dando una fama mala a nuestra institución y a
nuestra Policía Local. Por lo tanto, yo creo que es un comportamiento, lo he dicho en otros
momentos, un comportamiento yo diría poco democrático. La Policía no es del regidor, es para
cuidar la ciudadanía, es para vigilar. Y por favor, deje de utilizar a nuestra Policia Local y de darle
la imagen que le está dando, ya que tiene mala fama con nuestros vecinos, con algunos de
nuestros vecinos, porque algunos se cuidan de desprestigiarla. Por favor, no contribuyas más a
darle esta imagen a nuestra Policía.
La senyora Antonia Escriva formula tres preguntes:
8.10 Festa AMPA Munyeira
Por importancia la digo en primer lugar, y es el tema que ya han comentado los compañeros de la
oposición, del AMPA de la Muñeira. Yo sinceramente creo que esto es una cosa muy seria, espero
escuchar una explicación del Sr. Sabariego, y de entrada voy a reservarme la opinión, la solicitud
que hago hasta escuchar al Sr. Sabariego, pero desde luego creo que todos nos vamos en la
misma línea, porque hay una cosa que está muy clara, es que estamos hablando de un dia festivo
a las 4 de la tarde. O a lo mejor el vecino que...no quiero hacer ningún tipo de...hasta no
escucharle a él.
8.11 Pipi can
En segundo lugar, el pipi can de la calle Menorca, no entendemos porquè en un m2 de pipi can
hay un banco, que entendemos que no es para los perros, y tampoco endentemos qué extraño
tipo de vegetación se está cultivando allí, porque no sabes si se ha puesto a propósito esa especie
de matojo para que la valla no se mueva, si es para contener las malas hierbas que crecen dentro,
o si es para que directamente los perros salgan corriendo y bueno, nos deshagamos de los perros.
8.12 Llar de jubilats
En tercer lugar un tema que también nos preocupa mucho y es muy serio. A ver, el la Llar de
Jubilats hace mucho tiempo, exactamente creo que es alrededor de dos años, que estamos
solicitando de la persona que en aquel momento llevaba este tema y tal, que pongan un estado de
cuentas. Los socios de la Llar de Jubilats, estos señores no saben ni el dinero que hay, ni lo que
se recauda de las rifas, ni lo que cuestan las actuaciones, ni que estatutos tiene, ni como se
aplican. Hay un señor que es un maleducado y lo digo en castellano para que me entienda todo el
mundo, es un maleducado, contesta a los señores muy mal. Porque no me da la gana, porque tal,
muchas veces lo hemos dicho, y ahora lo hacemos como pregunta para que se nos de una
contestación, para que se haga algo. Entendemos que la Llar de Jubilats es una entidad, que tiene
una directiva propia que son ellos, que les marca quienes tienen que actuar, y que el Ayuntamiento
como se nos dijo por parte que no puede involucrarse, pero si que puede, creo yo, que alguna
normativa habrá para que cumplan simplemente con sus obligaciones. Ni más ni menos. Y estas
son las tres preguntas.
La senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, fa dues preguntes i un prec:
8.13 Festa AMPA Munyeira
Les dues preguntes alguns companys de l’oposició ja les han plantejat. La primera te a veure amb
la situació plantejada el diumenge 21, amb la festa de final de curs de l’AMPA de l’escola La
Munyeira. Vem demanar explicacions en conèixer-ho via mail, que és un instrument que sovint en
fem servir, tant per a passar-nos informació l’equip de govern, com per a nosaltres demanar
informació a l’equip. És una pregunta que resta sense contestar. Pensem que la situació que es
va donar diumenge a l’escola on la urbana es presenta a clausurar una festa que estava
sol.licitada en temps, en forma, amb l’autorització pertinent donat que la mateixa Policia Local va
ser qui va obrir el centre al matí. Donat que eren les 4 de la tarda, que l’AMPA havia fet una
inversió, havia fet una despesa contractant una orquestra, que encara sinó tinc mal entés, tenia
una hora d’actuació per davant. Donat que era un diumenge a les 4 de la tarda, al pati d’una
escola, una festa familiar, a prop de 200 famílies celebraven que aquest curs escolar acaba per a
elles i per a els seus fills. No entenem perquè un regidor, el responsable de Seguretat Ciutadana,
dona ordres a la Policia Local de clausurar una festa que reuneix els requisits i que prèviament ha
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estat autoritzada per aquest Ajuntament. Jo espero tindre avui la resposta, perquè ja dic que
durant aquests dies no se m’ha donat. Si més no crec que ha estat un error, i que un error ha de
poder corregir-se, perquè aquesta festa es va clausurar. i segurament fins el proper curs d’aquesta
escola els nens i les seves famílies no podran tenir una festa de les característiques similars, però
si més no, demanar disculpes tant a l’escola com a la resta de grups municipals que ens hem
interessat pel tema.
8.14 Decisions arbitràries
I per altra banda, i això ho relaciono amb el prec que faig, que és un prec que ja vaig traslladar a la
Comissió Informativa de la qual jo soc la representant de l’AEB. Si us plau, fem un exercici seriós
per deixar de prendre decisions arbitràriament. Necessitem pensar, i pensar entre tots plegats com
donem resposta als ciutadans que s’adrecen a la nostra administració. Aquestes decisions no
poden estar vinculades a qui fa la demanda, l’humor que aquell dia te el regidor, o com aquell dia
ens hem plantejat que aquella situació que se’ns demana es pot donar resposta. Necessitem
seriosament prendre decisions que no passin per l’arbitrarietat. Tenim normatives que regulen
alguna d’aquestes coses i que hem de respectar, i les que no, hem de discutir-les, i hem d’arribar
al consens, però no pot ser que la responsabilitat pública que els ciutadans d’aquesta ciutat li han
delegat a vostè, senyor Sabariego, però també a mi i a la resta de companys, les prenguem com si
fossin els amos de la casa. Som representants de la nostra ciutadania, i no res més.
8.15 Llars d’infants
L’altra pregunta va relacionada amb un altre tema que també ha estat polèmic en aquestes
darreres setmanes. Parlo de l’escola bressol. No per una via sinó per diverses vies, ens ha arribat
que la reunió mantinguda amb l’Alcaldia i les famílies que han quedat fora de les places ofertades
pel proper curs de les escoles bressol de Badia, des de l’Alcaldia, la senyora Alcaldessa en
concret, va donar com a resposta a la situació que s’havia generat respecte a la manca de
possibilitat de fer una inscripció llista única, es a dir en la mateixa llista Mainada-Llavor , que havia
estat l’oposició que havia pressionat inicialment perquè aquesta llista fos una llista única. Jo en
aquest sentit vull dir dues coses. La primera és que jo que he assistir, i he col.laborat amb el seu
equip en la redacció dels criteris generals perquè es puntuïn les sol·licituds d’inscripció de les
escoles bressol d’aquesta ciutat, he de dir que en cap moment he sentit ni que el meu grup, ni que
cap altre grup de l’oposició, hagi apostat ni hagi pressionat, ni hagi exigit que la llista de
matriculació i per tant la prèvia llista de preinscripció, hagués de ser de llista única. En tot cas, això
ha estat quelcom, que tant vostès com els seus tècnics han defensat des del moment que van
saber que podien agafar criteris, o sigui competències perquè la preinscripció de les escoles
bressol, malgrat ser centres de la Generalitat, i per tant depenent del Departament d’Educació,
passessin pel control i per la gestió municipal. En el seu moment l’AEB ja es va abstenir, i es va
abstenir potser per unes raons que en aquell moment no es van entendre força, però a nosaltres ja
se’ns va despertar el dubte de la gestió que l’Ajuntament podia fer d’aquesta qüestió. Tot i així vem
retirar la nostra postura de vot en contra i vem abstenir-nos cap a la posició de que l’Ajuntament
adquirís aquestes competències. Un cop adquirides les competències, es va treballar en una o dos
reunions monogràfiques un seguit de criteris que havien de servir per a puntuar aquestes
sol.licituds. En aquest sentit, el meu grup l’AEB, només va poder pronunciar-se en contra d’una de
les propostes que plantejaven els tècnics. S’havien dissenyat un seguit de criteris que eren per
residència a Badia, i un altres per a no residents. Es a dir, les persones no residents a Badia
adquirien uns punts per a no residir, per treballar, i els residents a Badia sumaven tot un seguit de
punts a més a més, que tenien a veure amb el fet de ser família monoparental, una família en
situació de sobrecàrrega familiar, una família en situació de recerca de feina, o bé perquè tots dos
pares o tots dos progenitors treballessin, o bé un treballés i l’altre fes recerca de feina. La única
cosa que l’AEB va plantejar es que no podia ser que les famílies que no fossin residents a Badia
no tinguessin la possibilitat de puntuar per a ser monoparentals, per viure una situació de
sobrecàrrega familiar, o trobar-se en un procés de recerca de feina. Si més no, enteníem que la
prioritat s’havia de donar als veïns de la ciutat, es a dir, aquells que realment viuen en aquest
municipi. Es per això que també vam articular tot un seguit de documents per a garantir que la gent
no hi havia la picaresca i podia empadronar els fills. Més a més vem fer un exercici matemàtic per
a veure quants punts havia de tenir un resident a Badia per tant que, puntuant una família no
resident a Badia, i podent valorar també la seva situació de monoparentalitat. Es a dir, jo de
monoparental resident o no a Badia, vull que se’m valori com monoparental. Vem fer aquest
exercici per a garantir que tots els nens i les famílies que vivien a Badia guanyarien sempre en
puntuació a qualsevol menor que visqués fora d’aquí, i això és la única cosa que ha passat per
mans de l’oposició, almenys a les que jo he estat convidada. Fa tres mesos ja vem demanar a un
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regidor que avui també ha estat nomenat, que quan es reunís amb qualsevol ciutadà amb
qualsevol grup d’afectats, o en qualsevol ciutadà o entitat, tingués molt present que anava amb
representació d’aquest Consistori, no en representació del PSC. Per això avui torno a posar sobre
la taula que quan qualsevol de les persones que formen l’equip de govern assisteixen a una reunió
no han de plantejar quines situacions son o no les que l’oposició està posant pals a les rodes.
Primer perquè en aquest cas no ha estat veritat, i segon perquè quan la senyora Alcaldessa
assisteix a una reunió amb els afectats de les escoles bressol, també m’està representant a mi,
també va representant a l’AEB, a CiU, al PP, a ICV-EUiA. No està representant al PSC, i per tant
no cal que vagi a parlar de en quins punts estem en contra l’oposició, i si ha de ser així em
convida. Com hem fet en d’altres situacions, com per exemple en el canvi de la festa major, que hi
havia postures polítiques diferents, i tots vem tenir la possibilitat d’expressar-nos. És tot.
El senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, fa 9 preguntes:
8.16 Cursa
Yo intentaré ser un poco breve aunque a veces me cuesta, debido a que hay un montón de gente
como bien dijo la alcaldessa, que habían pedido la palabra, y sobre todo hay algunos crios a los
que habrá que dar de cenar a lo largo de la noche. Asi que deseo ser breve. Pedir al regidor
d’Esports que por favor nos haga llegar lo antes posible, una lista de patrocinadores de la cursa
que se realizó recientemente, y que cantidades económicas han aportado para la elaboración de
la cursa.
8.17 Convenis FEC
Le pido también, no al de deportes por supuesto, sino al de Cultura, que nos haga llegar una
relación de todos los convenios firmados con la fundación FEC durante la legislatura.
8.18 Juntes de Govern Local
Pido también una cosita que anteriormente al inicio del Pleno intenté comentar, fuera de lugar, que
era sobre el tema de las Juntas de Gobierno. Por favor no nos hagan llegar seis meses de Juntas
de Gobierno a la vez. Porque claro, las cosas a comentar serían infinitas. Yo voy a resumir
solamente en dos, a las cuales es posible que en este momento no se pueda o no se deba dar
explicación debido a lo que dije antes del tiempo.
8.19 Conveni Cofradia
En una me encuentro...la Junta de Gobierno 13/2009, punto 4. Convenio entre el Ayuntamiento de
Badia del Vallès i la Cofradia Padre Jesús Nazareno y N.S. de los Dolores. Aparece un convenio
entre ambos por una contraprestación económica de 6.500 euros con el objetivo de configurar la
identidad como pueblo. Y mi pregunta es, ¿Nos pueden explicar qué es esa identidad como
pueblo?
8.20 Pròrroga servei CLECE
Por otra parte nos encontramos también en la Junta de Gobierno número 17/2009, en el punto 3,
una prórroga del contrato de limpieza de las dependencias del Ayuntamiento de Badia. Esta
empresa externalizada CLECE, S A., cumplía contrato el 8 de mayo del 2009. Se hace una
ampliación hasta el 8 de agosto de 2009. Una ampliación también del servicio, y las cantidades
son las siguientes: Por el servicio de 3 meses de ampliación 140.450 euros. Aproximadamente
26.000.000 de las antiguas pesetas. Ampliación del servicio, es decir cosas que no hacían
anteriormente y que ahora si que hacen por valor de 29.760 euros, es decir unos 5.000.000 de
pesetas. Si sumamos dan unos 32 millones o algo así, igual yo sumo un poco más. Pero claro,
para tres meses toda esta cantidad de dinero no la entendemos excesivamente bien. No se
cuantos trabajadores limpiarán el Ayuntamiento, pero son casi 30.000.000 de pesetas. A lo más
breve posible nos hacen un explicatorio de todo esto.
8.21 Habitatges
Por otro lado también ha salido el tema del regidor de la Vivienda. Y yo quisiera aprovechar para
explicar o para pedir explicaciones de algunas de las cosas que llevamos esperando desde la
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infinidad prácticamente. Puesto que hace 4 meses que no sabemos absolutamente nada del tema
de vivienda. A pesar de que el grupo socialista ya nos ha comentado que se tomarán medidas por
las ausencias no justificadas en las Comisiones Informativas del Àrea d’Acció Territorial, Medi
Ambient i Promoció Econòmica i Via Pública, del regidor de Vivienda Pau Domínguez. Deberíamos
de ser conscientes de que es el lugar donde a la oposición se le pasa esta información como la
que antes comentaba Marta Figueras, donde nos encontramos con este documento en el que, sin
que nadie sepa nada aparecen pisos en la calle Mediterráneo, a oferta. Sorpresón. La gente te
pregunta, y yo no se absolutamente nada. Las preguntas son las siguientes, y van dirigidas
personalmente a Pau Domínguez ya que, vuelvo a reiterarme de que no se le puede preguntar en
el foro en el cual se le debe de preguntar la información. ¿Por qué motivo no se han entregado los
pisos de la Calle Oporto, si su fecha de entrega estaba prevista para julio del año 2008? Han
habido infinidad de problemas, pero se había pedido información de todo lo que había ido
pasando. Hubo un cambio de regidor, con lo que el equipo de gobierno dijo que este compromiso
lo asumía por su parte de todo lo que había ido sucediendo, pero en los últimos 4 meses seguimos
sin saber absolutamente nada de qué narices está pasando con los pisos de la Calle Oporto. Por
otra parte, es cierto que los vecinos del parque de la Mediterráneo, más concretamente los del
piso 4 y del 10, que son pisos que no están efectados por problemas de insalubridad en sus
viendas, pasan a tener preferencia sobre otras personas de Badia que no son propietarios de
viciendas. ¿Esto es cierto?
Otra. ¿Es cierto que hay vecinos de los pisos afectados y no afectados por la insalubridad de los
pisos, que esperan vender el piso para luego marchar a vivir a otro de los asignados ya en la Calle
Oporto?
Otra es: ¿Hay fecha definitiva para la adjudicación, que ya están adjudicados algunos sino su ya
ocupación, de las viviendas de Calle Oporto?
Otra. El anuncio de esta información era para tener en cuenta en las Comisiones Informativas y
que viniesen recogidas en el orden del dia, a las cuales usted no asiste también, por supuesto.
Y por último. En cuanto a la vivienda. Habían tomado un compromiso de que habría un vigilante
que mantendría en buen estado el lugar de los pisos de Calle Oporto. Este vigilante creo que es un
fantasma. Prácticamente no se deja ver nunca. Eso en cuanto a la vivienda.
8.22 FEIL
Por otro lado, quería también comentar sobre el tema de los trabajos de los proyectos FEIL que
se están realizando en Badia. Y saber, y si se nos puede aclarar, si es que estamos un poco
equivocados, de como se están realizando las contrataciones de las personas que están
trabajando en dichos proyectos, ya que las condiciones había una que era imprescindible que era
la de estar en paro, pero también había una de ellas que se reservaba una serie de plazas para
trabajadores en exclusión social. Esta información, al fin y al cabo quien facilita los trabajadores a
la empresa para que sean contratados, es la OTG de Barberà que es a la cual nosotros
pertenecemos, pero claro, es difícil que puedan ceder o prestar la información de algunos
trabajadores cuando en la OTG no hay ningún tipo de información sobre estas problemáticas
sociales o personales que pueden llegar a tener cada una de las personas. Esto se supone que lo
deberían de hacer los equipos de servicios sociales que no saben nada al respecto, o en su
defecto desde el Servei Municipi d’Ocupació que está situado en el edificio de El Molí. Claro, a dia
de hoy de todo esto no hay nada. Y hay personas contratadas. Y digo contratadas por llamarles de
alguna manera. El viernes pasado yo mismo me personé en el polideportivo de Badia para ver un
poco lo que estaba sucediendo allí con el trabajo, y a una conversación un poco informal comenté
que qué tipo de situación laboral tenían, que como era su contrato, que cuanto tiempo iban a estar
contratados y tal, y la respuesta fue sorprendente. No habían firmado ningún tipo de contrato
laboral. Claro, yo quiero decir, quien contrata indudablemente es la empresa que haga ese trabajo,
quien tenga adjudicadas las obras, pero para el Ayuntamiento de Badia en este caso tiene que ser
imprescindible estar encima de como se están realizando las contrataciones. Y lo digo porque a
nosotros se nos empieza a generar la duda, y esa duda pues siempre es rara. Y claro, con esto lo
que sucede para la AEB es que ante esta falta de información sobre las contrataciones, se nos
generan dudas si estan personas no habrán sido contratadas a dedo. Y digo que se nos genera
dudas, y esas dudas serían bueno que desapareciesen para todos, y una manera importante es
que la información cuando se da, se de para todos igual y ante todos los interlocutores la
información siempre sea la misma, y así nos ahorraremos un montón de problemas. Con eso es
suficiente, gracias.
Intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que fa dues preguntes:

33

8.23 Local Burgos 22
Un parell de preguntes, la primera si se’ns podria aclarir el tema del local de Burgos, 22, que ha
seguit tota una problemàtica, per la qual es va anar la Caixa del Penedès del local, ho va
agafar un altre arrendatari, el local tenia una sèrie de problemes amb les aigües i tal, i bueno
l’Ajuntament que és el propietari del local va dir al moment del traspàs, segons diuen els veïns,
segons diuen els arrendataris actuals que s’encarregaria de solucionar els problemes de les
aigües i que no es preocupessin, els problemes no es van solucionar, els arrendataris i la
comunitat de veïns va interpel·lar a l’Ajuntament perquè fes les obres tal qual, havia dit que les
faria i l’Ajuntament va decidir que no faria les obres i fins i tot va portar al jutjat a aquesta
comunitat de veïns, quan la comunitat de veïns que va haver de pagar al procurador etc, es va
personar l’altre dia pel judici que havia de tenir lloc al jutjat de Sabadell si no tinc malentès,
doncs l’Ajuntament es va presentar i va dir abans d’entrar al judici que se’n feia càrrec dels
desperfectes i que faria les reparacions i per tant que no s’havia de fer el judici, però clar això
ha tingut un cost per la comunitat de veïns que han hagut de contractar els serveis jurídics
corresponents per celebrar el judici.
8.24 Educació
I després una pregunta, suposo que les competències d’educació les ha assumit ara per ara
l’alcaldessa... qui les te? ... pues per a la Montserrat Carbonell, la regidora: te coneixement que
el govern de Catalunya te previst suprimir la unitat d’escolarització compartida de Badia? La
UEC de Badia, que és aquell servei educatiu que tenim a Badia des de fa uns anys, i que agafa
tots aquells nens de secundaria que ningú vol, aquells que tenen més problemes i que no se’ls
vol dintre dels instituts, els agafa i fa allò que pot, doncs Badia perdrà aquest servei educatiu. I
la meva pregunta és si teniu constància i si la teníeu quines accions havíeu fet per evitar que
perdéssim un servei tant important per la nostra ciutat com pot ser aquest, i si no la teníeu si
teniu pensat fer alguna cosa perquè això acabi per no passar, cosa que sembla inicialment molt
complicat que no passi, gràcies.”
RESPOSTES
Intervé el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, Medi Ambient, Promoció
econòmica i Via Pública respon en relació a la neteja dels carrers i zones enjardinades: “Empezaré
contestando el tema de San Juan que ha preguntado el portavoz de ICV-EUiA, lo que se hizo fue
recordar a los propietarios de terrazas y bares que hay una normativa de horario, y que hay unos
vecinos que a lo mejor quieren descansar, y lo que hay que intentar es casar el descanso, el
derecho al descanso, con el derecho a la diversión y entender de que es San Juan y que es
festivo. A fecha de la entrada de esa carta, ningún bar terraza había solicitado a este
Ayuntamiento los pertinentes permisos para organizar verbena alguna. En ausencia de esa
demanda de permisos, lo único que hicimos fue recordarle a todo el mundo que hay una normativa
a cumplir. Que puede ser que quizá sea demasiado restrictivo el horario. También es verdad que
teniendo en cuenta que hay un horario marcado, se ajustó la normativa que hay en este municipio
a la normativa de la Generalitat para apertura. Más no puedo decirle sobre el tema. Pero a fecha
de ese dia, a este Ayuntamiento no llegó ninguna petición por escrito de ningún propietario o
propietaria de bar o terraza para organizar verbena de San Juan. Ninguna. Fue a posteriori cuando
vinieron, y fue después de San Juan algunas de ellas, pero bueno también es cierto que según me
consta no ha habido incidentes durante la verbena a destacar, algún dato per no ha habido
incidentes a destacar. Por tanto, podemos discutir si se fue demasiado restrictivo o no, si la
fórmula o la forma de notificar a los propietarios de los locales fue la correcta o no, pero yo creo
que hay que intentar en la medida de las posibilidades, intentar casar el derecho al descanso con
el derecho a la diversión. Hay comunidades en este municipio que llevan muchos años
aguantando ciertas actitudes de ciertas formas que no son deseables, que muchas veces el
Ayuntamiento, desde aquí digo que no hemos puesto todas las medidas que se tenían que haber
puesto, pero que estamos cambiar esa situación.
Sobre el tema de las Juntas de Gobierno Local, y lo que ha preguntado sobre CLECE. Las
cantidades que salen ahí, que ahora mismo no recuerdo cuales son, pero que así a vote pronto
parecen grandes, no es de la limpieza única y exclusivamente del Ayuntamiento, corresponden a
la limpieza y a los trabajos que se realizan en todas las instalaciones municipales. En todas.
Colegios, Casal, Casal de Infants, etc. etc. ¿De acuerdo? De todas formas también me
comprometo con todos los grupos de la oposición a hacer una sentada, y así como con CESPA,
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con CLECE hacer exactamente lo mismo. Hacer un repaso detallado de todo el dinero que se
invierte o se gasta en la limpieza de nuestros espacios municipales, y ver en que se gasta, porqué
se gasta, y entender porqué ese dinero que hay ahí, que no hay nada rado.
Sobre el tema de la limpieza y el mantenimiento de los jardines. Yo le puedo decir, Sra. Marta
Figueras, que mi percepción de un año para acá es que la limpieza ha mejorado. Mi percepción. Y
la hablo desde un vecino que vive en Mediterráneo, que no vive ni en Burgos ni en Costa Brava, ni
en una calle céntrica, sino que vive en Mediterráneo. No es perfecta, y hay lugares de Badia que
hay que hacer una especial incidencia sobre el tema, hay que recordar tanto a las empresas que
se encargan del mantenimiento y la limpieza como a los propios vecinos, que muchas veces los
jardines comunitarios son de la comunidad, y el mantenimiento o limpieza de esos jardines,
pertenece a la comunidad, no pertenece al municipio. Hay que tenerlo en cuenta. No le niego, hay
algunas partes de Badia en que hay que hacer un trabajo especial, y desde aquí vuelvo a decirle lo
mismo que le dije en la Comisión Informativa. Me comprometo a pasear por Badia, y en aquellas
zonas en que realmente hay un problema, pues intervenir.
El tema que yo creo que a todos nos preocupa y mucho, que es el tema de la situación de falta de
trabajo que hay en Badia, y también el tema de los fondos estatales. Yo voy a decir a lo mejor aquí
algo que políticamente puede resultar incorrecto, que quizá alguna persona se pueda sonreir,
pero que es la realidad. Los fondos estatales no son la panacea, no van a acabar con el paro en el
mundo ni en Badia, ni en Catalunya ni en España. Que por si solos no van a hacerlo, por lo tanto
hay que tenerlo claro. Segundo, tiene razón. La rumorología hace mucho daño, y en este tema
que es especialmente sensible porque afecta a personas, a personas que están en situaciones
muy jodidas, si me permite la expresión, jo creo que la rumorología hay que acabar con ella. Que
si efectivamente el viernes usted fue a las instalaciones deportivas y tiene estos datos, a mi me
hubiera gustado que hoy o el viernes por la tarde, por la noche o el sábado, o hoy por la mañana
se me hubiese notificado para poder intervenir y no esperar quizás al Pleno. Que es lícito, que
también es el espacio donde hay que hacerlo, para hacer este tipo de denuncias. Sin quitar lo uno
ni lo otro, pero yo creo que hay que notificarlo. Nosotros vamos a estar encima de las
contrataciones, de cuando y a quien se contrata. En el a quien se contrata es personas de Badia,
que estén en situación de paro, y dentro de la situación de paro que tengan situaciones de
exclusión social si quiere, complicadas. Ese es el compromiso que se adquirió con la asamblea de
parados, con los grupos municipales y el que pensamos mantener y respetar. Lo que también
pido, en todo caso, es margen de maniobra a la hora de hacer ese seguimiento, que no se
convierta en una constante de, como está, como está, como está, porque como ya le dije el
viernes que hay datos que nosotros no disponemos de ellos, y que cuando dispongamos de esos
datos serán públicos para todo aquel que lo quiera ver. No se va a esconder nada, ningún dato,
ningún nombre, ningún apellido, nada más allá de lo que la protección de datos nos permita. Y eso
es lo que vamos a hacer, porque insisto, con este tema es muy dado a una cierta utilitzación
malsana. Que no digo que se esté dando, sino que es muy dado a eso, a que la rumorología tu no
la puedes controlar, y cuando dices una cosa aquí, lo que entiende la persona que está en la otra
punta puede ser muy distinta a la realidad, por lo tanto, transparencia, seguimiento y control. Yo
mañana mismo, por la mañana, lo primero que haremos será comprobar los contratos que hay en
el polideportivo, exactamente la obra estatal, el campo de futbol, y comprobaremos que tipos de
contratos son y a quien se ha contratado, pero yo insisto. Creo que no hay en este tema, no es
buen tema como para entrar ni en la rumorología ni en las dudas que bueno, yo creo que por el
momento son infundadas. En mi opinión”.
L’alcaldessa diu: “Yo pasaré a contestar muy brevemente, porque creo que es importante que
escuchemos lo que nos tienen que decir por alusiones, el tema de las guarderías. Yo lo que
comenté en esta reunión y fue lo que dije, y de hecho la compañera Montse Montañés ha
manifestado que su criterio era puntuar gente de fuera de Badia que tuviera unas determinadas
situaciones, y no estaban a favor de la lista única. Los criterios que has mencionado en tu
intervención. En cualquier caso, cuando acabe contestas, a mí fue lo que se me comunicó, yo no
estaba en esas reuniones en las que se fijaron los criterios, a mí fue lo que se me comunicó. En
esta reunión en la que yo estaba presente y estaba escuchando las familias afectadas que son las
que se han quedado fuera, porque ojalá, y así se lo transmitía a esas famílias, ojalá tuviéramos la
opción de poder escolarizar al 100% de los niños de 0 a 3 años en Badia. Pero tenemos dos
guarderías públicas de la Generalitat, y no hemos podido escolarizar al 100% de esos niños,
hemos escolarizado un 80. Se priorizaron una serie de puntuaciones, se priorizó el hecho de que
los dos padres trabajaran, y en el criterio de priorizaciones, todas esas personas que han tenido
esa puntuación alta han entrado el 100%. Obviamente no se ha cubierto el 100% de la demanda
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de estos niños. Y cuando a mi se me piden explicaciones de porque ha entrado gente de fuera de
Badia y ellos se han quedado fuera, y porqué ha habido guardería en la que han sobrado plazas, y
esas son las personas que han pedido otra guardería y no han entrado directamente en la
guardería que no habían optado. Yo he explicado porqué era, ni más ni menos. Y que no ha sido
una cosa del equipo de gobierno. Porque siempre cuando hay problemas, y los problemas los
tiene que afrontar la alcaldessa que para eso estoy, y también se lo manifesté. Estoy para estas
cosas y para recibir las quejas, y estoy para que se me diga que las cosas no están bien hechas.
Lo que no voy a aceptar es que se manifieste que ha habido irregularidades, que han entrado
niños a dedo, que han entrado niños porque son de personas que trabajan en el Ayuntamiento...si
lo dijeron en la reunión, Sergio, tu no estabas. No, no, digo en la reunión. He estado explicando
como ha sido el proceso, o como mis técnicos me han explicado como ha sido el proceso porque
yo no he estado ni en la designación de los criterios ni en la distribución de los puntos, ni en el
inicio de esas reclamaciones. Cuando a mi me explican qué problema hay, yo pido información a
los servicios técnicos, y a mi los servicios técnicos me dicen que el principal problema ha sido ese.
Y yo es lo que manifiesto. Es lo que manifiesto, ni más ni menos. Obviamente no eran los criterios
que quería priorizar el equipo de gobierno o por lo menos a mi es lo que me han comentado en los
criterios de puntuación. Y yo fue lo que transmití ni más ni menos. Porque parece que como no se
ha cubierto el 100% de la demanda ha sido culpa del Ayuntamiento porque ha establecido unos
criterios que no correspondían, y no ha sido así. Ni ha habido irregularidades en el proceso. Ha
podido haber errores, no irregularidades que no es lo mismo. Obviamente este año se han
quedado 22 familias fuera, pero se ha quedado muchísima menos gente fuera que otros años.
Mucha menos gente. Y eso también hay que valorarlo en positivo, no sólo en negativo. También
hay que valorarlo en positivo.
Y respecto al tema de la Muñeira, si os parece cuando intervenga el AMPA de la escuela, que le
daré la palabra al compañero para que establezca...¿Qué? Entonces que intervenga ahora”
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal d’AEB, que
diu: “Jo no se el que li transmeten els seus altres companys de govern. Jo se el que plantejo jo. O
sigui, si aquests no son els criteris que el seu equip de govern volia, era tant fàcil com no haver-los
portat a terme”.
L’alcaldessa diu: “Lo que no quiero que se interprete es que ha habido gente fuera porque los
criterios que se establecieron de puntuación no son adecuados. La gente me ha manifestado a mi
abiertamente, que están enfadados porque ha entrado gente de fuera de Badia ¿O no es cierto?
En las guarderías de Badia. Es la principal queja, no porque las puntuaciones que se han
establecido...¿No es la principal queja? Ni el Ayuntamiento de Badia tiene la posibilidad de
escolarizar el 100% de los niños de Badia. Ha hecho todo lo posible por mejorar y corregir los
criterios, ni más ni menos...perdone, yo en la reunión asumí mi responsabilidad. No señor, yo no
dije eso. Yo no dije eso, no le eché la culpa a la oposición en la reunión. Yo hice un comentario de
un determinado criterio. La reunión duró una hora y pico, y ese comentario mio duró 10 segundos.
Durante el resto de la reunión durante ningún momento eché la culpa a la oposición ni a nadie.
Simplemente expliqué como había sido el proceso, vino el técnico municipal que explicó como
había sido el proceso, y vino mi compañera y explicó como había sido el proceso, y yo di la cara
desde el primer momento. No quiero que se saquen las cosas de contexto, yo hice un comentario
de diez segundos y yo no le eché la culpa a la oposición, asumí en todo momento mi
responsabilidad, quiero que quede claro aquí que yo no eché la culpa a nadie. Desde el minuto 1
yo di la cara, y me reuní con ustedes, y expliqué en todo momento como había sido el proceso, y
di las explicaciones pertinentes, y asumí mi responsabilidad porque para eso estoy, para asumir
responsabilidades. Y si yo hice un determinado comentario de un determinado criterio, dije lo que
dije, ni más ni menos. Yo no expliqué que la culpa fuese de la oposición de que niños de la
guardería se hayan quedado fuera, como tampoco es culpa del gobierno que niños de la guardería
se hayan quedado fuera, porque en nuestras manos no está ni ampliar la ratio de las guarderías,
ni poder escolarizar el 100% de los niños, entre otras cosas porque como les expliqué, cambiando
la normativa no ofrecíamos ni la posibilidad del canguraje. No quiero que se saquen mis palabras
de contexto, y no fue así”.
Pren la paraula la senyora Montserrat Montañés, del grup de l’AEB, que diu: “En tot cas jo
mantindré la meva postura. Els criteris que des de l’AEB per Badia es van proposar i van ser
acceptats, només van anar en la direcció de no podem puntuar només determinats criteris per a
residents de Badia. No és just que una dona que viu a Barberà no pugui ser puntuada per família
monoparental. Ara bé, si hem de garantir que els nens de Badia passin per davant dels nens de
fora, puntuem la residència de tal manera que puntuar una monoparental o una família amb
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sobrecàrrega familiar de fora d’aquest municipi, no pugui guanyar mai a una família resident a
Badia, perquè l’AEB també aposta per les escoles bressol prioritàriament, malgrat siguin de la
Generalitat, per a residents a Badia. I l’operació matemàtica és molt senzilla, perquè la vem fer. O
sigui vem fer un quadrant amb tots els supòsits. I sempre un resident a Badia guanyava a
qualsevol persona de fora. I això en cap cas pot ser utilitzat, adequadament o no, com que
l’oposició ha colat uns criteris que no son els que volia l’equip de govern, perquè l’oposició cada
dia emet postures que no son acceptades per aquest equip. O sigui, amb això jo crec que no hi ha
més discussió ni més volta de full. Respecte a que no es pot apostar per a l’escolarització de tots
els nens de Badia del Vallès, no és veritat. Fa uns quants any que aquest municipi ha apostat per
a això. I per això es va treure de la màniga l’espai de canguratge de La Jungla. Perquè en un
moment determinat el compromís polític amb aquesta ciutat del PSC, va ser que cap nen de Badia
del Vallès es quedés sense escola bressol, malgrat les dues que hi ha eren i son de la Generalitat,
i els criteris llavors venien des del Departament. Durant molts anys s’ha mantingut aquest
compromís polític. No, la normativa que parla de les ludoteques, estableix un termini perquè les
ludoteques s’adaptin a la normativa. Aquest curs, si l’aposta política del PSC fos la mateixa que en
anys anteriors, podria tornar a obrir l’espai de canguratge, perquè aquesta normativa preveu un
termini de transició perquè aquestes ludoteques s’adaptin a la normativa vigent. Amb la qual cosa
no venguem fum. I després, en cap cas l’AEB ha dit que els nens entressin a dit, ni que els
treballadors de l’Ajuntament tinguessin prioritat. Els treballadors de l’Ajuntament son treballadors
de Badia i sumen els punts de treballar, i els que pengin de treballar tots els altres criteris, que a
més a més l’AEB els hi va proposar juntament per no trobar-nos un problema de que en algun
moment els poguessin impugnar aquests criteris”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “A veure,
parlem amb noms i cognoms si vol vostè, i parlem clar. A totes les reunions que es van dur a terme
sobre aquesta qüestió, van assistir dos portaveus de grups de l’oposició, la Montse de l’AEB, i jo
mateixa, el que aleshores estava de regidor d’Infància i tal, que era el Quique i ningú més.
D’acord? I la reunió va anar de la següent manera: ells venen i diuen tenim aquests criteris, que us
en semblen? Aquests criteris des de l’AEB es demana que s’afegeixi això, donar la possibilitat de
que a la gent que és resident a Badia se’ls puntuï també la seva condició de famílies
monoparentals, etc. etc. Amb el patentés que fins i tot sumant tots els punts possibles no
passarien mai per davant de ningú de Badia,i després des de CiU es demana que, la gent que no
treballa, però que estan a la recerca activa de feina, també tinguin puntuació, perquè no es el
mateix, considerem, estar a l’atur i no buscar feina, i si estar i buscar-la, perquè això també implica
temps, i estar apuntats no solament al Servei Municipal d’Ocupació sinó també al...si, exacte. Ja
està, això és tot. Jo no se a vostè que li han dit, d’acord? No ho se, ho desconec. Però el que si
tinc clar és que primer, la història no va com a vostè li han dit pel que sembla i pel que s’està dient.
I segon, és que en el cas que hagi anat així, com bé ha dit la Montse, l’equip de govern aprova el
que aprova i vostès no poden dir que cada cop que hi ha un problema que la culpa és de
l’oposició. I després, jo demanaria...d’acord, sinó ha fet digui-ho, però ara mateix quan estava
intervenint interlocutant amb el públic, ha dit que aquest comentari va durar 10 segons. Però va
existir, el comentari. Sinó és així, si us plau, expliqui-ho, cap problema”.
L’alcaldessa diu: “He explicat que jo vaig fer un comentari de uns determinats criteris que es van
afegir a la normativa, i aquests criteris van ser perquè ho havia demanat l’oposició. Jo en cap
moment vaig dir que la culpa fos de l’oposició. Jo només vaig dir que determinats criteris que
s’estava acusant de que es posessin a sobre la taula, com el fet de que es pugui plantejar el fet
de puntuar gent de fora de Badia, que va ser una cosa de les que més van plantejar i es van posar
sobre la taula, i el fet de que la llista única de que no es pogués fer el tema de la llista única, que
va ser una aposta perquè a veure, ja et dic que jo no hi era a les reunions, a mi va ser el que em
van comentar que es va proposar. Que el tema de la llista única , que va ser una cosa que va
proposar l’equip de govern, es va denegar des de l’oposició, en concret des del grup de l’AEB. És
l’únic que jo vaig dir. Que el tema de que no pogués fer una llista única va ser per això, no va ser
per la nostra voluntat. Jo no he dit en cap moment que el fet de que 22 famílies de nens de Badia
es quedessin fora, fos culpa de l’oposició. En cap moment de la reunió...mira, jo vaig comentar que
dos criteris que es van posar a sobre la taula, van ser a petició de l’oposició. Que no va ser a
petició de l’equip de govern, és l’únic que jo vaig comentar. L’únic”.
Intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, diu: “llavors,per al·lusió, a veure, és
que...dues coses. La primera, no és el paper de CiU defensar l’AEB, ni de conya ni de molt lluny,
només faltaria. Primer perquè se’n saben defensar solets, segon perquè estem a partits diferents i
ja distem bastant en la majoria de coses. Però no és veritat que l’AEB defensés això, perquè jo hi
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era. I segon, és que no ho va defensar ningú. Ningú. Però ningú vols dir ni tants sols el PSC, no ho
va defensar ningú. Llavors no entenc, davant una reunió que vostè fa amb les famílies afectades,
no entenc a què ve el tema de dir encara que sigui deu segons, i sense intenció de culpabilitat, no
entenc el tema de dir, “oh, es que la oposició propuso unos criterios”. Vull dir, no ho entenc. Es que
no ho entenc”.
L’alcaldessa diu: “Te que veure en la mesura que quan a mi em comenten com han sigut les coses
i s’està dient que els criteris, o els criteris que més estaven acusant de falta d’un estirat o de que
no podien ser el que s’havia de posar sobre la taula era per decisió nostra. Jo vaig comentar això,
però va ser un comentari de deu segons. I jo des del primer moment he agafat, he rebut a les
famílies, he recollit les seves queixes i estic intentant resoldre el problema, i ja està. I si us en
sembla, escoltem a la gent que està aquí esperant dos hores i mitja”.
Intervé la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Insisteixo en el
tema, i jo crec que hem de fer honor a la veritat, i qui s’ha negat rotundament a que la llista sigui
única, és el departament d’Educació. I a més a més segons paraules de la responsable en aquests
moments de la regidoria d’Educació, perquè van dir que era inconstitucional. O sigui, qui s’ha
quadrat davant de la llista única, ha sigut el departament d’Educació. L’AEB en cap cas ho ha
posat de manifest. Perquè fins i tot el PSC en cap moment que es va parlar de barems, va pensar
en possibilitats de llistes úniques o llistes per centre. I aquest és el problema, que les famílies van
fer la matrícula amb una informació, i després el tema de la llista per centres, que és el que ha
demanat el departament d’Ensenyament i no l’AEB, ha generat aquest problema. Com cada any, a
La Llavor entren nens amb 0 punts, i els nens de La Mainada es queden en llista d’espera”.
L’alcaldessa diu: “Si et sembla et comento el què ha passat amb el tema dels pisos. Si voleu os
ofereixo la possibilitat de fer una reunió monogràfica i us explico com ha anat el tema dels pisos,
sinó contesto ara. Cap problema, el que vosaltres decidiu”.
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal d’AEB, que diu: “Es que teneis
que dar las explicaciones delante de la gente, a nosotros nos debeis información y al pueblo
también”.
L’alcaldessa diu: “I ho fem”.
Sr. Juan Antonio Pérez: “Si, pero ¿Cuando?”
L’alcaldessa diu: “Lo hacemos”
Sr. Juan Antonio Pérez: “Ahora mismo que me estás diciendo que si retrasamos esto...”
L’alcaldessa diu: “La Asociación de Vecinos tiene desde hace mucho tiempo la información del
tema de los pisos y los planes adoptados, desde el mismo momento que lo ha tenido el
Ayuntamiento. Y en la Junta de Portavoces. Y sino, le doy la palabra al representante de la
Asociación de Vecinos”.
Sr. Juan Antonio Pérez: “¿Me estás diciendo que nosotros no pedimos información y que eso es
mentira, que no la pedimos tampoco?”
L’alcaldessa diu: “Si, pero te estoy diciendo que con el tema de los pisos, la información la ha
tenido este Ayuntamiento en el mismo momento que se ha hecho traspaso de esa información, y
os lo explico en una reunión monogràfica si quereis”.
Sr. Juan Antonio Pérez: “Yo te digo que recojo el testigo de que vais a pasar esa información, pero
es otro acto más de aquellos de decir, bajada de calzones”.
L’alcaldessa diu: “Es vuestra manera de ver las cosas, como siempre”.
Sr. Juan Antonio Pérez: “Como siempre”
Intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Una cosa. Falta la
intervenció del senyor Sabariego, que ha dit que parlaria del tema de La Munyeira”.
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L’alcaldessa diu: “Doncs que dongui la seva explicació el senyor Sabariego perquè consti en acta i
després donarem per finalitzat el Ple”.
Pren la paraula el senyor Antonio Sabariego, regidor de Via Pública, Seguretat Ciutadana,
Transports i Manteniments, que diu: “Buenas tardes. Quiero agradecer a la Sra. Antonia Escriva la
regidora del PP, porque ha sido la única que ha tenido la decencia de esperar a mi contestación
ante tan turbio asunto, antes de criminalizarme. Vaya por delante.
En segundo lugar quisiera hacer lectura de la carta que, ante la instancia de solicitud para
información, por medio de la presidenta del AMPA y también la del Consell Escolar, se recibió en
este Ayuntamiento el lunes dia 22, y para no distorsionar más las informaciones surgidas, paso a
leer el texto tal cual, que es el que narra de manera escrupulosa tal como sucedieron los
acontecimientos. Dice que:
“En contestación a su instancia de fecha de 22 de junio del presente, en relación al incidente
ocurrido durante el desarrollo de la fiesta de fin de curso; quisiera puntualizar una serie de
aspectos:
1. Que en un momento concreto de la tarde tras varias horas de transcurrir la fiesta sin
incidente alguno y tras percibir desde mi domicilio un aumento desmesurado en el
volumen del equipo de música contacto con los agentes de servicio de la Policía Local
constatando que no era una apreciación subjetiva, puesto que se habían recibido
varias llamadas de vecinos quejándose de análoga circunstancia.
En el transcurso de la conversación indico a los agentes que se personen en el recinto
para solicitar que la organización baje el volumen de la música a lo cual acceden de
forma automática.
2. Que transcurrido un breve espacio de tiempo, el volumen de la música vuelve a ser
desmesurado por lo cual indico a los agentes de la Policía Local que se personen de
nuevo en el recinto a fin de volver a solicitar la disminución del volumen de la misma
haciéndole la observación que de no garantizar tal aspecto deberían de cesar en la
utilización del equipo en cuestión.
3. Que de forma inmediata a la indicación echa por los agentes, recibo llamada telefónica
en mi domicilio particular desde el recinto escolar manteniendo conversación
primeramente con una representante de los padres y posteriormente con la directora
del centro Carme Estivill las cuales dada la circunstancia de relación cordial y amistosa
interceden a fin de proseguir con el evento; a lo cual y en el transcurso de la
conversación manifiesto que si se hacen responsables de modular el tono de la
música, no hay inconveniente alguno para continuar con la actividad, notificándole que
al concluir la conversación contactaría con los agentes que aún permanecían en el
centro para transmitir mi decisión.
4. Que de forma instantánea comunico a los agentes tal circunstancia advirtiéndome que
un grupo considerable de padres había dado por terminada la fiesta con el consiguiente
malestar provocado entre los mismos.
5. Que la observación de su escrito “ en un descarado uso de prevaricación decidió enviar
a la policía local a cerrar el colegio” no corresponde en modo alguno a la realidad por
cuanto :
• La actuación de la misma viene dada por indicación mía derivada de una
circunstancia del todo objetiva como es la de las quejas vecinales
• En momento alguno indique a la Policía que debía de cerrar el colegio.
6. Que de forma sincera y personal pido disculpas ,no por la actuación derivada del
ejercicio de mi responsabilidad, si no por las molestias y perjuicios derivados de tan
desagradable hecho.
7. Ruego haga extensivo a todo el colectivo del colegio mi sentimiento de malestar
personal por la circunstancia acaecida por cuanto guardo un fuerte vínculo personal y
emocional con el entorno del mismo”.
Seguidamente manifestar mi total extrañeza, en principio extrañeza, ahora comprensible, de la
ausencia de las dos personas. De las dos únicas personas que mantuvieron una conversación
directa conmigo, las dos únicas personas que mantuvieron a petición suya, via telefónica una
conversación conmigo, las dos únicas personas de la representación, hoy casualmente y
extrañamente no están aquí”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, que
diu: “Jo només per al.lusions. Una vegada més, a mi em sembla de molt mal gust que avui es
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disculpi davant de la senyora Antonia perquè ha tingut molta el.legància i no li ha fet això en el Ple,
però jo li vaig fer, fa més de 3 dies, potser 4 ó 5 per mail, i jo tampoc he rebut la seva resposta.
Això que acaba de llegir està escrit, per tant entenc que ha estat picat a l’ordinador, i era tant fàcil
com “adjuntar documento”.
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Jo la
veritat és que volia dir exactament el mateix. No es pot parlar de decència quan ja havíem avançat
per altres vies aquesta pregunta, i ens haguéssim estalviat això si ens hagués arribat la informació,
per tant no parleu de decència que no és així. Una cosa es tirar una cosa en el Ple, en plan
escondida, i una altra cosa és dir-vos, eh, doneu-nos informació de què ha passat això, i no ens la
doneu”
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan son
les vint-i-una hores i deu minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa,
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