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ACTA NÚM. 9/2010   

 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2010  
 
Badia del Vallès, 27 d’octubre de dos mil deu. 
 
El Ple de la corporació quan son les dinou 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   PSC 
Raquel Gracia Peral     PSC 
David Sanuy Sales     PSC 
Montserrat Carbonell Rosell    PSC 
Montserrat Jiménez Molina    PSC 
Isabelo Pacheco Sáez     PSC 
Antonio Sabariego Guerrero    PSC 
Pau Dominguez García     PSC 
Montserrat Domínguez Garcia    PSC 
Mercedes Bermudez López    PSC 
Sergio Escribano García    AEB 
Juan Antonio Pérez Jiménez    AEB 
Montserrat Montañés Navarro    AEB 
Antonia Escriva Castellanos    PP 
Eusebio Argueta Chica     ICV-EUiA 
Marta Figueras i Badia     CIU 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens que certifica, i amb la presència de 
l’interventor, senyor Esaú Soto Martínez. 
 
L’alcaldessa diu: “Abans de començar amb l’ordre del dia, volíem incloure com urgència la 
modificació pressupostària 34/2010 i hem de votar la urgència. Vots a favor? Unanimitat. 
Doncs quedaria inclosa a l’ordre del dia”.   
 
Oberta la sessió per l’Alcaldessa amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre  els 
assumptes de l'ordre del dia, adaptant-se els següents acords: 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova sense necessitat de lectura l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 28 de 
setembre de 2010, atès que tots els membres del consistori disposaven del text abans de 
la sessió. 
 
2. CONEIXEMENT RESOLUCIONS ALCALDIA 
 

La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
 
1. Núm. 626/10, de modificar l’aplicació del criteri de concessió d’ajornaments i 

fraccionaments establerts en l’Ordenança de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals de l’ORGT. 
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2. Núm. 627/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 10 de setembre 
de 2010. 

 
3. Núm. 628/10, de comparèixer i oposar-se al recurs de cassació de TELEFÒNICA 

MOVILES, S A, contra la sentència recaiguda en el recurs contenciós administratiu 
280/2009-AF. 

 
4. Núm. 629/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 

indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Magdalena Nogueira 
Gonçalvez. 

 
5. Núm. 630/10, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
6. Núm. 631/10, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients 

sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT. 
 
7. Núm. 632/10, 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. 
10048770. 

 
8. Núm. 633/10, 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. 
10049655. 

 
9. Núm. 634/10, 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. 
10050733. 

 
10. Núm. 635/10, 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. 
10048396. 

 
11. Núm. 636/10, 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. 
10049297. 

 
12. Núm. 637/10, 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. 
10050262. 

 
13. Núm. 638/10, d’aprovar i subscriure un acord de col.laboració amb Telefónica 

d’Espanya SAU, per a la implementació de la facturació plana d’empreses. 
 

14. Núm. 639/10, de formalitzar la portabilitat dels serveis de telefonia fixa amb 
l’empresa ORANGE cap a l’empresa Telefònica de Espanya SAU. 

 
15. Núm. 640/10, d’aprovar l’expedient núm. 19/2010, de transferència de crèdit a 

partides pressupostàries de l’exercici de 2010. 
 

16. Núm. 641/10, d’aprovar l’expedient núm. 18/2010, de generació de crèdits a 
partides pressupostàries de l’exercici de 2010. 

 
17. Núm. 643/10, d’atorgar la reducció del 90 per cent de la quota tributària sobre la 

taxa d’escombraries i l’exempció de la taxa de clavegueram de 2010, a diferents 
contribuents. 
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18. Núm. 644/10, de concessió de llicència per a la tinença i conducció de gos 
potencialment perillós a nom del senyor Jonathan Rueda Baena. 

 
19. Núm. 645/10, d’aprovar i presentar al Servei d’Ocupació de Catalunya el projecte 

denominat POL Badia 2011, i sol.licitar una subvenció de 90.901,01 euros 
destinats a cofinançar el cost de les contractacions dels 13 participants. 

 
20. Núm. 646/10, disposició de les vacances pendents de gaudir de la senyora M. 

Carme Sánchez Solé. 
 

21. Núm. 647/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Montserrat  Roldán 
Hinarjeos. 

 
22. Núm. 648/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 17 de setembre 

de 2010. 
 

23. Núm. 649/10, disposició de les vacances pendents de gaudir del senyor José 
Fernández Garrido. 

 
24. Núm. 650/10, d’atorgar fraccionament del deute pendent de la senyora Remedios 

Yudice Martín, per import de 775,36 euros. 
 

25. Núm. 651/10, d’aprovar el document AD corresponent al Projecte Campus Ítaca 
per un total de 1.463,20 euros, destinat a l’alumnat d’ESO. 

 
26. Núm. 652/10, d’aprovar l’abonament de diferents quantitats corresponents a deute 

amb la Seguretat Social. 
 

27. Núm. 653/10, de contractació de diferents treballadors mitjançant contracte laboral 
temporal per obra o servei, segons classificació i disponibilitat de la borsa de 
treball, amb efectes del dia 13 de setembre de 2010 i fins la finalització de les 
obres d’arranjament d’espais en la via pública. 

 
28. Núm. 654/10, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 10051314, a 

diferents titulars de vehicles, designar instructor i notificar–ho als interessats 
perquè en el termini de 15 dies al.leguin el que creguin convenient en la seva 
defensa. 

 
29. Núm. 655/10, 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. 
10051743. 

 
30. Núm. 656/10, de contractació de la senyora Alicia Ruiz Serrano, amb la categoria 

d’auxiliar administrativa, mitjançant contracte laboral per circumstàncies de la 
producció a temps parcial, amb efectes del dia 3 de setembre de 2010 i fins el 17 
de desembre de 2010. 

 
31. Núm. 657/10, d’aprovar l’expedient núm. 21/2010, de transferència de crèdit a 

partides pressupostàries de l’exercici de 2010. 
 

32. Núm. 658/10, 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 de la 
mensualitat del mes d’octubre de 2010. 
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33. Núm. 659/10, de concessió d’una bestreta per import de 150,00 euros, al senyor 
José M. Martinez Gómez, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de setembre de 2010. 

 
34. Núm. 660/10, de concessió d’una bestreta per import de 200,00 euros, al senyor 

Joaquin Vera Garcia, sense interès i a compte de les retribucions de la mensualitat 
del mes de setembre de 2010. 

 
35. Núm. 661/10, de contractació de la senyora Marisa Espinosa Borrego, amb la 

categoria de tècnica d’Ocupació, mitjançant contracte laboral per obra o servei 
determinat, amb efectes del dia 1 de juliol de 2010 i fins el 31 de desembre de 
2010. 

 
36. Núm. 662/10, de contractar la senyora Estefania Castro Abollado, amb la categoria 

d’auxiliar de manteniment-conserge, per tal de cobrir la vacant accidental per 
situació d’IT de la senyora Encarnación Torrecillas Navarro, no abans del dia 3 de 
setembre  de 2010 i en tant s’reincorpori la treballadora substuïda. 

 
37.  Núm. 663/10, de donar de baixa del padró del mercat ambulant el senyor 

Francisco Lucena Castro, com a titular de la parada núm. 30, i donar d’alta el 
senyor Antonio Lucena Montero com a titular de la mateixa parada. 

 
38. Núm. 664/10, de donar de baixa del padró del mercat ambulant el senyor José 

Reyes Escobedo, com a titular de la parada núm. 45, i donar d’alta la senyora 
Trinidad Gimenez Fernández com a titular de la mateixa parada. 

 
39. Núm. 665/10, de donar de baixa del padró del mercat ambulant la senyora Carmen 

Fernández Santiago, com a titular de la parada núm. 101, i donar d’alta el senyor 
Bernardo Hernández Garcia com a titular de la mateixa parada. 

 
40. Núm. 666/10, de donar de baixa del padró del mercat ambulant el senyor Antonio 

Sánchez Moreno, com a titular de la parada núm. 12, i donar d’alta el senyor 
Antonio Sánchez Fernández com a titular de la mateixa parada. 

 
41. Núm. 667/10, de col.laborar en el 40è concurs d’aparadors de Mercat d’enguany, 

amb una quantitat de 750,00 euros, repartits en tres premis. 
 

42. Núm. 668/10, d’aprovar i subscriure un conveni de col.laboració amb l’IES Badia 
del Vallès, per a la formació pràctica en centres de treball, i amb l’estudiant Enrique 
Zapata Nieto. 

 
43. Núm. 669/10, de reconèixer a la senyora Maria Fernández Santiago una antiguitat 

de 3 anys, amb efectes del dia 1 d’abril de 2010. 
 

44. Núm. 670/10, de contractar el senyor José Torrella Olivé, amb la categoria d’oficial 
de manteniment, no abans del dia 20 de setembre de 2010 i en tant  es reincorpori 
el senyor José Fernández Garrido de les seves vacances. 

 
45. Núm. 671/10, d’autoritzar el senyor Joaquin Nogués Conesa l’OVP mitjançant la 

instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Burgos, 14, durant el període de l’1 
de juny de 2010 fins el 30 de setembre de 2010. 

 
46. Núm. 672/10, d’autoritzar la senyora Josefa Utrilla Torres l’OVP mitjançant la 

instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Burgos, 20, durant el període de l’1 
de juliol de 2010 fins el 30 de setembre de 2010. 
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47. Núm. 673/10, de justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per 
valor de 830,43 euros, per fer front a les despeses del transport escolar de la 
campanya “Coneguem els nostres parcs”. 

 
48. Núm. 674/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 24 de setembre 

de 2010. 
 

49. Núm. 675/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Antonia Castellanos 
Tornero. 

 
50. Núm. 676/10, de donar de baixa del padró del mercat ambulant el senyor Antonio 

Montero Cortés, com a titular de la parada núm. 87, i donar d’alta la senyora 
Antonia  Montero Rodriguez com a titular de la mateixa parada. 

 
51. Núm. 677/10, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 10052475, a 

diferents titulars de vehicles, designar instructor i notificar–ho als interessats 
perquè en el termini de 15 dies al.leguin el que creguin convenient en la seva 
defensa. 

 
52. Núm. 678/10 d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament al 

senyor Alipio Morata Crespo, davant el seu domicili del c/ Saragossa, 5. 
 
53. Núm. 679/10, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients 

sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT. 
 
54. Núm. 680/10, de declarar extingit el contracte temporal amb la senyora M. Dolores 

González, atesa la dimissió presentada. 
 

55. Núm. 681/10, de contractació del senyor Emilio Guerrero Diaz, amb la categoria de 
peó, mitjançant contracte d’obra o servei a temps parcial, amb efectes del dia 7 de 
setembre de 2010 i fins el 14 de gener de 2011. 

 
56.  Núm. 682/10, d’aprovar l’expedient núm. 23/2010, de transferència de crèdit a 

partides pressupostàries de l’exercici de 2010. 
 

57. Núm. 683710, de convocatòria del Ple municipal pel dia 28 de setembre de 2010. 
 

58. Núm. 684/10, de donar publicitat a l’annex I i II i nomenar membres del tribunal, 
del concurs-oposició per a la provisió d’una plaça de coordinador de l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana i tècnic de consum, i d’una plaça de tècnic de gestió de 
programes. 

 
59. Núm. 685/10, de disposició dels serveis mínims durant la jornada de vaga del dia 

29 de setembre de 2010. 
 

60. Núm. 686/10, de concessió d’una bestreta per import de 1.500,00 euros, al 
senyor Esaú Soto Martínez, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de nadal de 2010. 

 
61. Núm. 687/10, de variacions de la nòmina de personal corresponents al mes de 

setembre de 2010. 
 

62. Núm. 688/10, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 10053634, a 
diferents titulars de vehicles, designar instructor i notificar–ho als interessats 
perquè en el termini de 15 dies al.leguin el que creguin convenient en la seva 
defensa. 
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63. Núm. 689/10, de concessió d’una bestreta per import de 960,00 euros, a la 

senyora Sonia Rico Mainer, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de nadal de 2010. 

 
64. Núm. 690/10, de concessió d’una bestreta per import de 200,00 euros, a la 

senyora Victòria Henderson Eguiluz, sense interès i a compte de les retribucions de 
la mensualitat del mes d’octubre de 2010. 

 
65. Núm. 691/10, d’autoritzar la senyora Vanesa Real Garcia l’OVP mitjançant la 

instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Burgos, 28, durant el període de l’1 
de setembre de 2010 fins el 31 d’octubre de 2010. 

 
66. Núm. 692/10, de disposició de les vacances d’estiu de la senyora Teresa Pérez 

Postiguillo. 
 

67. Núm. 693/10, de prorrogar els contractes dels senyors Miguel Noguera Fernández i 
Miguel Angel Gallardo Pedrosa fins el dia 31 de desembre de 2010, en les mateixes 
condicions actuals. 

 
68. Núm. 694/10, de practicar liquidació dels havers dels senyors Juan Fernández 

Jimenez i Antonio Berbis Armengol per finalització del seu període contractual. 
 

69. Núm. 695/10, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial número 
14/2010, atesa la sol.licitud del senyor José Corredor Aldesa, a causa de haver 
sofert una caiguda a l’av. Cantàbric, 42. 

 
70. Núm. 696/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 1 d’octubre de 

2010. 
 

71. Núm. 697/10, de disposició de les vacances de la senyora Vanesa Chavero Bellido. 
 

72. Núm. 698/10, d’extingir la relació contractual laboral amb el senyor Raül Carmona 
Tejero, per comiat disciplinari. 

 
73. Núm. 699/10, de contractar dins el Projecte Impuls Treball, el senyor Juan 

Rodríguez Guerrero amb la categoria de peó, mitjançant contracte d’obra o servei a 
temps parcial, no abans del 28 de setembre de 2010 i fins el 14 de gener de 2011. 

 
74. Núm. 700/10, de nomenar funcionari en pràctiques, categoria agent de la Policia 

Local, el senyor Miguel Romaguera Santiago. 
 

75. Núm. 701/10, de deixar sense efecte el nomenament de funcionari en pràctiques 
del senyor Benjamin Guillen Baiget, atesa la no incorporació al seu lloc de treball. 

 
76.  Núm. 702/10, d’aprovar l’expedient núm. 25/2010, de transferència de crèdit a 

partides pressupostàries de l’exercici de 2010. 
 

77. Núm. 703/10, d’aprovar la relació de documents comptables tramesos per les 
diferents Àrees gestores de les despeses, núms. 34/2010 i 54/2010. 

 
78. Núm. 704/10, d’inscripció, amb caràcter provisional, de l’entitat denominada 

“Penya Blaugrana de Badia del Vallès” al Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions, amb el número EAC 125-10. 
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79. Núm. 705/10, de designació de locals oficials i llocs públics d’ús gratuït per a la 
celebració d’actes de la campanya electoral de les eleccions al Parlament de 
Catalunya. 

 
80. Núm. 706/10, d’aprovar l’abonament per un total de 7.339,54 euros a l’Agència 

Tributària en concepte de liquidació provisional de l’any 2007. 
 

81.  Núm. 707/10, de fer efectiva la baixa del senyor José Miguel Hidalgo Massa, i 
finalitzar l’expedient núm. 17/10, d’acord amb l’informe del Consell 
d’Empadronament. 

 
82. Núm. 708/10, de fer efectiva la baixa del senyor Antonio Barata Alvez, i finalitzar 

l’expedient núm. 16/10, d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament. 
 

83. Núm. 709/10, de fer efectiva la baixa de la senyora Alba Gamero Núñez, i finalitzar 
l’expedient núm. 15/10, d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament. 

 
84. Núm. 710/10, de reconèixer al senyor Javier Suñer Altamirano la llicència per 

assumptes propis durant un període de sis mesos a comptar des del dia 3 d’octubre 
de 2010. 

 
85. Núm. 711/10, de fer efectiva la baixa del senyor José M. Soberino Zahiños, i 

finalitzar l’expedient núm. 14/10, d’acord amb l’informe del Consell 
d’Empadronament. 

 
86. Núm. 712/10, de fer efectiva la baixa del senyor Miguel Vico Eyegue, i finalitzar 

l’expedient núm. 13/10, d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament. 
 
87. Núm. 714/10, de fer efectiva la baixa del senyor Ricardo Arpal Vendrell, i finalitzar 

l’expedient núm. 12/10, d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament. 
 
88. Núm. 715/10, de fer efectiva la baixa de diferents veïns, i finalitzar l’expedient 

núm. 11/10, d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament. 
 

89. Núm. 716/10, de fer efectiva la baixa del senyor Atman Alaoui, i finalitzar 
l’expedient núm. 10/10, d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament. 

 
90. Núm. 717/10, de fer efectiva la baixa del senyor Daniel Vallacchia Rosende, i 

finalitzar l’expedient núm. 09/10, d’acord amb l’informe del Consell 
d’Empadronament. 

 
91. Núm. 718/10, de fer efectiva la baixa de la senyora Angeles Navas Moreno, i 

finalitzar l’expedient núm. 0815/10, d’acord amb l’informe del Consell 
d’Empadronament. 

 
92. Núm. 719/10, de fer efectiva la baixa del senyor Lucas Barrientos Muñoz, i 

finalitzar l’expedient núm. 06/10, d’acord amb l’informe del Consell 
d’Empadronament. 

 
93. Núm. 720/10, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros, a la 

senyora Isabel Zaro Ruiz, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes d’octubre de 2010. 

 
94. Núm. 721/10, de concessió d’una bestreta per import de 100,00 euros, al senyor 

Joaquin Vera Garcia, sense interès i a compte de les retribucions de la mensualitat 
del mes d’octubre de 2010. 
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95. Núm. 722/10, de concessió d’una bestreta per import de 100,00 euros, al senyor 
Juan Rodríguez Guerrero, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes d’octubre de 2010. 

 
96. Núm. 723/10, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros, a la 

senyora Laura Rubert Pérez, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de nadal de 2010. 

 
97. Núm. 724/10, de concessió d’una bestreta per import de 2.400,00 euros, al 

senyor Francisco Caballero Calderón, sense interès i a compte de les retribucions al 
llarg dels 24 mesos posteriors a la seva concessió. 

 
98. Núm. 725/10, de concessió d’una bestreta per import de 500,00 euros, a la 

senyora M. Rosario Torrecilla Blanco, sense interès i a compte de les retribucions 
de la paga extraordinària de nadal de 2010. 

 
99. Núm. 726/10, de concessió d’una bestreta per import de 600,00 euros, al senyor 

David Sanuy Sales, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de nadal de 2010. 

 
100. Núm. 727/10,  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 30 
de setembre de 2010. 

 
101. Núm. 728/10, de contractació de la senyora Ana Lirola Baldor amb la 

categoria d’educadora social, mitjançant contracte laboral obra o servei determinat, 
amb efectes del dia 4 d’octubre de 2010 i fins el 3 d’abril de 2011. 

 
102. Núm. 729/10, 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. 10055612. 

 
103. Núm. 730/10, 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. 10055139. 

 
104. Núm. 731/10, de designació de vocals de les proves del concurs-oposició 

per a la provisió d’una plaça de coordinador de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i 
tècnic de consum, i d’una plaça de tècnic de gestió de programes. 

 
105. Núm. 732/10, d’acceptar la subvenció de 6.000,00 euros atorgada per la 

Diputació de Barcelona per finançar el projecte d’agents locals de dinamització 
juvenil a l’espai públic. 

 
106. Núm. 733/10, d’autoritzar el senyor José Alburquerque l’OVP mitjançant la 

instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Burgos, 2, durant el període de l’1 
de setembre  de 2010 fins el 31 d’octubre de 2010. 

 
Seguidament pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, 
que diu: “Yo quería hacer algunas preguntitas sobre algunas resoluciones de Alcaldía. En 
primer lugar voy a preguntar sobre la resolución núm. 13 ó 638/10, que va sobre un 
convenio de colaboración con Telefónica, sobre el tema de facturación plana. 
Y en segundo lugar me gustaría preguntar sobre otra solicitud para el Servei d’Ocupació de 
90.000 euros de la resolución...perdón, perdó, de la resolución 19, o 645/10 de 90.000 
euros, para saber un poco cuantos puestos de trabajo se van a crear y en que ámbito se 
van a crear estos puestos de trabajo con estas nuevas subvenciones que se solicitan 
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ahora, o si están incluidas en los programas de formación, de ocupación, que se están 
desarrollando hasta ahora”. 
 
Intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CIU, que diu: “Jo també, igual que 
el company d’ICV-EUiA, volia demanar informació sobre la núm. 19, sobre aquesta 
subvenció de 90.000 euros. D’alta banda, m’han cridar l’atenció les resolucions núm. 45 i 
46 on es plantegen diverses autoritzacions d’instal.lació de terrassa, i el que em crida 
l’atenció és que una és de juny fins el 30 de setembre, l’altra és de juliol fins el 30 de 
setembre, i em plantejava saber quin es el mecanisme Standard per a fer això. Es a dir, 
se’ls hi dóna permís ara, se’ls autoritza ara, al mes d’octubre per a posar una terrassa que 
s’està demanant des del mes de juny i des del mes de juliol? Només informació al respecte, 
si us plau. 
D’altra banda, en la mateixa línia està la resolució núm. 65, però aquesta si que te més 
sentit, perquè demanen permís per a posar una terrassa des de setembre fins a octubre, 
això si que entra dins d’uns plaços que més o menys jo se interpretar dintre d’una forma 
racional, però els altres dos se m’escapa. 
D’altra banda m’interessava saber si la núm. 72 te a veure amb aquella informació que 
se’ns va donar en una Comissió Informativa sobre algunes dificultats que havia hagut amb 
algun dels contractats a través del Pla d’Ocupació. I sinó és així, doncs saber a què ve 
aquest comiat disciplinari. 
D’altra banda també volia saber una mica més d’informació sobre la resolució núm. 80, on 
s’aprova un abonament de 7.339,54 euros, però en concepte de liquidació provisional de 
l’any 2007, i això no m’acaba de quadrar tampoc”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que 
diu: “Mis preguntas son sobre la núm. 1 sobre la aplicación del criterio, si es posible se nos 
hiciera, si no es posible ahora, se nos hiciera llegar por escrito cual es la modificación de 
este criterio. 
La núm. 36, respetando los datos privados de la persona, entiendo que la categoría 
profesional, entiendo que una señora de la limpieza como pasa a conserje. Si es esto, igual 
es un error y es el mismo nombre de otra persona. 
La núm. 58 y la núm. 104 que van ligadas. En cuanto a la 58 decir que si es posible, tanto 
en una como en otra, conocer los nombres de las personas que componen este tribunal y 
de los vocales del mismo, que es la 104, o a la inversa”. 
 
A continuació intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Només volia preguntar per la 54, a veure si es coneixen els motius de la dimissió de la 
treballadora, i si es poden dir aquí tranquil.lament, i sinó ho parlem en privat”, 
 
L’alcaldessa diu: “Si no hi ha més preguntes passaríem a contestar. Començaríem per la 
núm. 1”. 
 
Pren la paraula el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “Això son els 
criteris que estan establerts dins de les OOFF per a fer el fraccionament dels pagament de 
qualsevol impost o taxa, és el que està marcat ja, tots els mecanismes estan aplicats per 
l’ORGT, és el que ve a dir aquesta resolució”. 
 
A continuació intervé la senyora Montserrat Carbonell, tinent d’alcalde de Serveis Generals, 
que diu: “Sobre la núm. 13. És l’aplicació del conveni que es va fer amb LOCALRED per tot 
el que era telefonia fixa, dades i mòbils. És això”. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, que diu: 
“La núm. 19 corresponde a lo que seria el plan de empleo presentado para el 2010-2011, 
y consistiría en la contratación de un total de 13 personas para hacer funciones de 
acciones de millora mediambiental, rehabilitació d’equipaments municipals, i dinamització 
social. Es la primera subvención que recibiremos, y el plan de empleo comenzará para 
finales de este año o principios del que viene”. 
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Pren la paraula el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “En quan a la 
núm. 36, s’ha de dir que en aquest cas, la treballadora titular d’aquest lloc de treball és 
conserge, fa molt anys que havia estat personal de la neteja, però en el seu dia va haver-hi 
una reconversió per uns problemes de salut que tenia aquesta senyora, i està ocupant una 
plaça d’auxiliar de manteniment-conserge. Aquí el que hi ha de manifest es la substitució 
per baixa, en aquest cas de la consergeria. En aquest cas, del Servei Municipal d’Ocupació, 
en El Molí”. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, que diu: 
“Sobre la 45 y 46 son concesiones de via pública, seguramente correspondan las dos a 
dos terrazas que durante el mes de verano fueron localizadas sin el pertinente permiso, y 
aparte de recibir la correspondiente sanción, han tenido que pedir la ocupación de via 
pública durante el tiempo que ha estado, hasta que acabe”. 
 
Pren la paraula el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “En quan a la     
54, les raons per la qual s’ha atès aquesta dimissió, la veritat és que ara mateix ho 
desconec, sí que puc dir que és un membre d’un pla d’ocupació, i m’imagino que serà 
perquè ha trobat una feina”. 
 
L’alcaldessa diu: “En quant a la 58, dir-li a la senyora Antonia que està a la seva disposició 
la convocatòria perquè la consulti quan vulgui, per a veure el nomenament de les persones 
que composaven el tribunal.  
En quant a la núm. 65, no se si havia preguntat o havia fet una comparativa en el tema de 
les terrasses, amb el tema d’ocupació via pública.  
I la 72, el senyor David Sanuy te la paraula”. 
 
Pren la paraula el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “Ara mateix 
tampoc tinc les raons del comiat disciplinari, però podem recórrer a l’expedient, i en el 
moment que creguin oportú, doncs ho mirem”. 
 
L’alcaldessa diu: “Sobre la núm. 80, també te la paraula el senyor David Sanuy”. 
 
Pren la paraula el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “Tanmateix 
aquesta informació concreta no la tinc, però també podem recuperar l’expedient i podem 
mirar-la. Cap problema”. 
 
Intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CIU, que diu: “Només una 
curiositat. A veure, si la núm. 45 i la núm. 46 son producte de que aquestes dues 
terrasses potser inicialment no van demanar el seu permís, però que m’imagino que a 
través d’una inspecció de la guàrdia urbana o alguna cosa semblant, es va veure que tenia 
una terrassa que no complia els requisits corresponents, com és possible que ara posi 
autoritzar a, i no posi penalitzar a. Es fa mitjançant una altra via? O com funciona. Perquè 
clar, tal como està aquí, la sensació que jo tinc, potser equivocada, és que se’ls hi està 
cobrant el mateix que als altres usuaris que sí que ho han fet bé. I clar, això te el perill de 
que “si cuela, cuela”. No, les coses s’han de fer reglamentàriament. Per tant, on consta 
això que vostè comenta?”   
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, que diu: 
“Pues nos tendremos que remitir al expediente, y está a su disposición”. 
 
3. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L'EXERCICI 2011 
 
Es dóna lectura a la proposta presentada. Seguidament, s’obre un torn de preguntes. 
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Pren la paraula el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “Regidors, 
regidores, alcaldessa, ciutadans i ciutadanes que avui ens acompanyeu en aquest ple 
municipal, bona tarda a tothom. 
Un any mes arriba el mes d’octubre i l’equip de govern porta a aprovació la proposta de 
ordenances fiscals per l’any 2011. Aquests es el segon any que tinc la responsabilitat de 
preparar la proposta i la negociació per tirar endavant les ordenances que regiran el proper 
any 2011. 
La conjuntura econòmica ens posa en una situació en la que moltes de les famílies de la 
nostra ciutat estan passant per veritables problemes per tirar endavant i aquest es un fet 
que ens ha condicionat molt l’elaboració d’aquestes ordenances que presentem avui. 
L’experiència dels anys que porto al ajuntament com a regidor em fa recordar anteriors 
debats en aquesta mateixa sala de plens on en la majoria dels casos el que s’han 
qüestionat son fonamentalment les formes i s’ha discutit poc del contingut. Espero que 
això avui pugui canviar i que realment tinguem un debat en el que puguem posar a sobre la 
taula els models de política fiscal que s’han de desenvolupar en el nostre municipi per 
garantir els serveis que dona aquest ajuntament. 
Per començar m’agradaria emmarcar el que estem fent avui. Es porta a aprovació les 
ordenances fiscals, una de les dues eines fonamentals, juntament amb els pressupostos, 
per emmarcar les politiques que es desenvolupen a la nostra ciutat. El full de ruta que ens 
indica la línia de ingressos que tindrà el nostre ajuntament l’any vinent. 
Les ordenances fiscals consten de tres paquets fonamentals: Impostos, Taxes i Preus 
Públics.  

1. Els impostos son el mecanisme que te l’administració publica, en aquest cas 
l’ajuntament, per recaptar els diners necessaris per donar els serveis marcats per 
les seves competències, allò que esta marcat per llei que tenim la obligació de fer. 
Es a dir, es un dels conceptes que finança directament l’ajuntament i fa que es 
paguin les despeses bàsiques que fan que funcioni la nostra administració i alguns 
dels serveis que dona. Son cinc impostos que recapta l’ajuntament: IBI, IAE, IVTM, 
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i l’ICIO. 

2. Les taxes son el preu que posa l’ajuntament per posar en marxa un servei del qual 
no necessariament te la competència però que el posa en marxa per l’interès 
general o per la demanda de la ciutadania. Serveix per pagar el servei que es dona, 
per exemple, escombraries, poliesportiu, ocupació de la via publica, etc... Aquests 
preus sempre es posen amb la intenció de cobrir els costos que genera aquest 
servei. 

3. Els preus públics son aquells que cobra l’administració per la prestació d’un servei 
en igualtat de condicions que el sector privat. En el cas del nostre ajuntament son 
el lloguer de maquinaria, mobiliari i útils, i adquisició de material fungible 
(fotocopies) 

Es potestat de l’ajuntament definir els preus dels tres paquets, impostos, taxes i preus 
públics en funció dels diferents criteris politics i això defineix la pressió fiscal a la nostra 
ciutat, es a dir, l’esforç que entre tots i totes fem per mantenir els serveis i l’administració. 
A majors preus major pressió fiscal a menors preus menor pressió fiscal. 
Dic tot això perquè es important que entenguem en quin àmbit ens movem i quines son les 
possibilitats del nostre ajuntament a l’hora de donar uns determinats serveis i la 
importància que tenen les ordenances fiscal pel bon desenvolupament de la gestió del 
nostre ajuntament. 
L’any passat vam tenir un interessantíssim debat entre tots els grups en els que es van 
acordar moltíssim canvis, sobre tot, a nivell de bonificacions per incentivar determinades 
politiques. 
Podem parlar de les bonificacions a l’IBI per la instal·lació de energia solar tèrmica, o de les 
bonificacions al IVTM pels cotxes menys contaminants, bonificacions als comerços en un 
40% a la taxa d’escombraries per tots aquells que s’adhereixin al pla “Comerç sense 
bosses” son exemples de politiques fiscals per incentivar hàbits ecològics i sostenibles.  
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Bonificacions per pensionistes que per dificultats de mobilitat hagin de fer reformes al seu 
pis tindran la bonificació del ICIO en un 95 %. Politiques fiscals per ajudar a la gent gran. 
Bonificacions a la taxa de les instal·lacions esportives als pensionistes, persones majors de 
65 anys o a persones amb discapacitat acreditada superior a un 65%. Politiques fiscals per 
incentivar l’esport. 
Totes aquestes bonificacions son exemples de la incidència política que tenen les 
ordenances fiscals. 
Doncs be, aquest any, marcat per la crisi econòmica, i com deia al principi, entenent que hi 
ha problemes importants en moltes famílies de la nostra ciutat l’equip de govern en la seva 
proposta de ordenances fiscals proposa la congelació dels impostos, taxes i preus públics, 
entenent que augmentar la pressió fiscal en aquests temps de crisi el que aconseguiríem 
seria collar encara mes a les famílies i la intenció es precisament la contraria, intentar 
alleugerar en la mesura de les nostres possibilitats a la ciutadania de Badia del Vallès. 
Aquesta decisió marcarà de forma important el proper exercici perquè també obligarà a 
preparar uns pressupostos marcats també per la congelació dels ingressos fiscals 
municipals mantenint i millorant els serveis que donem a la ciutadania. 
A l’hora mantenim, evidentment totes les bonificacions ja pactades i treballades l’any 
passat perquè entenem que es important seguir apostant per aquestes politiques. 
Per tot això, perquè es la millor proposta en temps de crisi, perquè mantenim uns serveis 
de qualitat i perquè ho fem pensant en la ciutadania demano el vot afirmatiu per part dels 
grups a la proposta de l’equip de govern”. 
 
Intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CIU, que diu: “En els darrers tres 
anys s’ha fet una molt bona feina pel que fa la tractament de les OOFF. Realment, donada 
la crisi econòmica que ja fa anys que la tenim a sobre, fer i treballar les OOFF de forma 
responsable era difícil, perquè és fàcil quan estàs a l’oposició d’alguna manera ser una 
mica destructiu i criticar certes mesures adoptades per part de l’equip de govern.  
Des de CiU vam intentar fer aquest exercici de responsabilitat, i vam intentar portar les 
nostres propostes, i a veure quin era el resultat de tot plegar. He de dir que nosaltres 
estem prou satisfets de la feina que s’ha fet en aquests tres anys. D’alguna manera, ens 
sentim partícips, en part, d’aquestes ordenances, perquè son resultat d’aquestes 
modificacions que s’han anat incorporant al llarg de tres anys. Des d’aquí volem agrair la 
bona disposició de l’equip de govern a escolar i incorporar les nostres propostes, que totes 
elles s’han mantingut enguany. Per exemple, només per citar alguns exemple, nosaltres 
vam proposar fa tres anys la bonificació, que pot arribar a ser fins d’un 30 per cent durant 
els 3 anys per habitatge, on s’instal.lin sistemes d’aprofitament tèrmic. També a l’apartat 
de la Plus Vàlua vam demanar la incorporació d’una bonificació del 95% de la quota 
d’aquest impost per transmissions mortis causa a favor del cònjuge, descendents o 
descendents adoptats, i per petició explícita de CiU es va afegir les parelles de fet. També 
vam demanar fa tres anys la bonificació de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica pels 
vehicles menys contaminants, que això fa tres anys no es va poder implementar perquè 
estàvem a l’espera d’un llistat per part de l’estat, que ens dirigís una mica respecte 
aquesta bonificació, però vistos que aquest llistat no arribava, doncs l’any passat es va 
decidir incorporar això. I em fa gràcia perquè clar, d’aquests tres exemples que jo tenia, 
dos han estat citats pel senyor Sanuy. Un quart exemple seria la revisió i conseqüent 
rebaixa de la quota d’activitats esportives, com per exemple els cursets de natació a 
nadons, i aquest any estem molt contents, perquè l’any passat vam comentar una cosa i 
no vam poder arribar a un acord favorable respecte a la incorporació del pagament d’una 
matrícula per als no residents, que formen part d’un grup, bueno pels no residents a Badia 
bàsicament que volguessin ser socis del poliesportiu, de les instal.lacions esportives, i 
aleshores nosaltres vam votar a favor de les OOFF, tot i que estàvem en desacord en 
aquests i d’altres punts, i és curiós perquè nosaltres en aquell moment vam preveure tot un 
seguit de problemes que podien estar relacionats amb l’aplicació d’aquesta matricula, com 
el que passava amb el tema dels clubs esportius. Nosaltres vam tenir diverses reunions 
amb el regidor d’Esports, per a comentar-li que hi havia un problema respecte a la seva 
intenció de fer pagar la quota de ser socis del poliesportiu als socis dels clubs esportius, 
perquè s’ajuntava d’una banda aquesta nova incorporació que ja se que fa anys que a 
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Badia estava, però que ara feia temps que no s’implementava, i que vostès van decidir 
portar-ho a terme l’any passat, i de l’altra s’afegia aquesta matrícula, per tant ens podríem 
trobar la situació d’una persona que fos soci d’un equip de futbol o qualsevol altre esport, 
que fes anys que estigues essent soci d’aquest club, i que per tant vingués a jugar a Badia 
del Vallès, però de cop i volta aquesta persona se l’obligava, d’una banda a pagar la quota 
de soci del poliesportiu, i de l’altra a pagar aquesta matrícula sense tenir cap tipus de 
lògica. Clar, què va passar? Doncs com que la problemàtica va sortir, es va decidir esperar 
un any a la implementació d’aquesta obligatorietat, com be em va informar el regidor 
d’Esports. I per això mateix jo aquest any vaig tornar a posar sobre la taula, demanar 
l’exempció del pagament de matrícula per a tothom. I si això no podia ser, com a mínim 
però, per als no residents que fes anys que formessin part d’un club esportiu. Però sobretot 
estem molt contents perquè nosaltres fa tres anys que estem demanant la congelació de 
taxes i impostos, perquè fa tres anys que veiem que la pressió fiscal és molt important per 
als veïns i veïnes de Badia, i que estem patint la crisi que tenim, que tenim una taxa d’atur 
molt elevada, i que aquest any s’ha agreujat. Possiblement donat el fet de que s’ha 
agreujat, l’equip de govern aquest any ha decidit incorporar-ho. Nosaltres estem satisfets. 
Però, no tot és positiu. Com acostuma a passar, no estem absolutament satisfets de les 
OOFF. Hi ha aspectes que no ens agraden. Ja he comentat que a nosaltres ens agradaria 
eliminar el tema de la matrícula dels no residents pels usuaris del poliesportiu. Bàsicament 
perquè nosaltres ja tenim impactat, com a Consistori vull dir, no com a CiU, ja hi ha un 
pacte segons el qual la quota dels socis de les instal.lacions dels no residents a Badia 
augmenta cada any un 15%. Si a això li hem d’afegir la matrícula de 30 euros, doncs ho 
trobàvem excessiu. D’altra banda, tampoc estàvem d’acord amb algun element que s’ha 
incorporat aquest any, com per exemple el fet de que una parella resident a Badia que es 
vulgui casar un dissabte o un festiu, hagi de pagar 100 euros. Però, un acord implica 
flexibilitat, entesa i capacitat d’aconseguir un equilibri satisfactori entre el que 
s’aconsegueix i el que es decideix. Per tant, malgrat tot, nosaltres votarem a favor”.    
 
Seguidament pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, 
que diu: “Las OOFF de hecho es la previsión de lo que vamos a ingresar el año que viene. 
Si que es verdad que he hecho un resumen del trabajo que se ha venido haciendo, 
incorporaciones que hemos ido haciendo en los últimos años en cuando a las OOFF. 
Algunas no sólo las han hecho un partido político, hemos coincidido algunos en algunas de 
las modificaciones e inclusiones que han habido en las OOFF en los últimos años. De hecho 
yo, en el tema de las OOFF he de manifestar que en muchos aspectos no estoy...en 
algunos no he participado por varias razones, porque el tiempo que hemos tenido y que 
contamos a veces nosotros con el equipo de gobierno, pues no hemos coincidido, pero si 
que les hemos hecho llegar alguna de las propuestas. Las propuestas si que se han hecho 
llegar, y algunas de esas propuestas ya fueron rechazadas el año pasado, y al ver que no 
estaban incluidas este año, pues seguimos en las mismas. Una de las propuestas que 
hacíamos concretamente, era la de inclusión de los parados de larga duración con la tarjeta 
de transporte público de forma gratuïta. A los parados, a los parados de larga duración, 
como ha hecho mención de todo lo que ha leído el regidor competente de este tema, pues 
no veo que dada la coyuntura económica o la situación de crisis que estamos viviendo, veo 
que en este aspecto...si que es verdad que hay una congelación de impuestos, una 
congelación de los alquileres, una congelación de los impuestos de Bienes Inmuebles, pero 
no hay realmente una apuesta decidida para apoyar a los colectivos que más están 
padeciendo la situación de crisis. Hice una propuesta muy concreta para un colectivo muy 
pequeño pero a la vez numeroso también, que no ha sido incluida. En el año 2009 estaba 
como tal, ha habido una bonificación para todos los discapacitados que tenían el 33% de 
discapacidad reconocido por el ICAS, el 2010 se lo saltó por la torera el equipo de gobierno 
ese acuerdo, y no existe esa bonificación, por eso hice la propuesta para este año, para 
que se hiciera una bonificación para la utilización de las tasas municipales y la utilización 
del polideportivo, y como bien ha dicho, si que lo ha dicho el Sr. David, y en uno de los 
últimos correos que he recibido por su parte, está incluida la bonificación que hace el 
equipo de gobierno, es a partir del 65% de discapacidad. De hecho, por esas y por otras 
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muchas razones, y para no alargar tanto, y como van a salir adelante las OOFF por la 
realidad que existe en el Consistorio, nosotros nos abstendremos”. 
 
A continuació intervé la senyora Antonia Escriva, del grup municipal del PP, que diu: “La 
verdad es que en los últimos tiempos, los últimos 2-3 años, el protocolo de trabajo en este 
Ayuntamiento está cambiando, es mas participativo y la verdad es que todos participamos, 
y aportamos, y se recoge por el equipo de gobierno. Esto es algo que nos beneficia a 
todos, que nos beneficia del primero hasta el último vecino de aquí de Badia, yq ue las 
OOFF son como las tres patas de un banco, con las cuales nos podemos medio mantener. 
Digo medio porque es imposible. Nosotros valoramos muy positivamente la capacidad por 
parte de todos, absolutamente de todos, de dialogar, de trabajar, de recoger todas aquellas 
propuestas que se han hecho desde diferentes grupos, y valoramos positivamente esta 
capacidad de trabajo. Esperamos que siga manteniéndose en esta línea, incluso que la 
mejore, porqué no, y nuestro voto desde luego va a ser positivo”. 
 
Pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “El 
contingut i les formes. Nosaltres pensem que el contingut és molt important, però que les 
formes també ho son, i que en un procés de negociació i de participació, és important que 
tant el contingut com les formes guardin un equilibri com a mínim respectable. És veritat 
que alguns continguts d’aquestes ordenances podrien esser compartits perfectament per 
l’AEB, però les formes ens han portat, ens han condemnat a no poder participar. I és per 
això que des de l’AEB volem denunciar la falta de paraula i de respecte de l’equip de 
govern en relació a aquest tema. En el tractament dels pressupostos i d’OOFF de l’any 
passat, es va adquirir un compromís d’iniciar una aproximació a lo socialista, es va dir, a lo 
socialista, els pressupostos participatius. Des de l’AEB i davant aquest oferiment per part 
de l’equip de govern, us va fer arribar una proposta de diferents fases que s’havien de 
seguir per a aconseguir aquesta fita. Un dels elements claus d’aquest procés era, i continua 
essent, i serà, començar a parlar d’OOFF i de pressupostos al gener. Gairebé a totes les 
Comissions Informatives d’Economia hem anat recordant aquest compromís, i ens heu anat 
donat llargues i més llargues, de tal manera que arriba l’octubre, i des de la regidoria 
d’Economia ens feu arribar un mail, on se’ns convida a fer arribar la nostra proposta 
d’OOFF, i es posa la data del 8 d’octubre. I les de pressupostos fins un parell de setmanes 
després. La idea que tenen respecte la participació de les demes forces polítiques del 
Consistori, per a nosaltres és tan llunyana a la nostra, que per molt que aixeco la mirada no 
els aconsegueixo veure. Som conscients que tenen una super majoria absoluta aquí al 
Consistori, però creiem que aquesta manera de gestionar és vergonyosa. Les coses no es 
que es puguin fer millor, sinó que s’han de fer millor, i arriba un moment que la cantinel.la 
de “ho sentim molt, l’any que ve intentarem fer-ho millor”, doncs deixa de funcionar 
senzillament. El seu nivell de credibilitat, per a nosaltres ja fa temps que ha tocat fons. No 
deixem d’adquirir compromisos que es queden pel camí, i no arribem mai a bon port. Estem 
cansats de la seva manera de fer, i aquest no procés de participació en el desenvolupament 
de les OOFF d’enguany ens en sembla, com hem dit, una falta de respecte total envers el 
nostre grup, i es aquesta raó per la qual no hem fet arribar propostes, ens hem limitat a 
intentar que les seves propostes d’OOFF respectessin sempre segons el nostre parer, els 
ciutadans. Votarem en contra, de les OOFF, i a més a més anunciem en aquest Ple 
d’octubre, que no participarem en el desenvolupament dels pressupostos, per totes les 
raons que hem anat dient”. 
 
L’alcaldessa diu: “Gràcies. Suposo que el senyor David Sanuy vol contestar. Té la paraula”. 
 
Pren la paraula el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “Primer agrair 
les bones i les males paraules que han hagut al voltant de l’elaboració de les OOFF. Com 
deia al principi de la meva intervenció, entenia que avui era un dia que s’havia de 
qüestionar fonamentalment el contingut de les OOFF, i la veritat és que estic content 
perquè han hagut moltes intervencions al voltant del contingut de les OOFF que era 
l’objectiu, parlar d’aquestes coses. I aclarint alguns temes que s’han posat sobre la taula, 
hem de partir de la base de que tant les taxes com els impostos serveixen per a costejar, 
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fonamentalment, els serveis que es donen. Quan l’equip de govern proposa l’any passat la 
constitució, la posada en marxa per exemple, com deia abans la regidora de CiU, la 
matrícula dels no residents en les instal.lacions esportives, és fonamentalment per a 
costejar uns tràmits administratius que existeixen en el moment que es dona d’alta una 
persona, de la mateixa manera que quan algú es ve a casar a l’Ajuntament hi ha unes 
despeses que venen relacionades, tant amb la neteja, com en l’agutzil que ve a obrir la 
porta, com amb la policia, com el tràmit administratiu de l’expedient que evidentment té un 
cost, i estan quantificats. I no costen més, és el que costa i per tant, és un cost que s’ha 
de pagar. I aquesta és una línia que es el que hem intentant mantenir, i son les petites 
coses que s’han anat implementant sobretot en aquests dos últims anys: l’any passat i 
aquest. D’altra banda vull aclarir una cosa al regidor d’ICV-EUiA. Ho va estar comentat i 
vaig enviar la resposta per correu electrònic, deixant clar que durant l’any 2010, en les 
OOFF que estan vigents ara, la unificació dels discapacitats en les instal.lacions esportives 
estava vigent, no havia desaparegut. La que es va aprovar en el 2009 seguia vigent en el 
2010 perquè no es va modificar. El que si que és cert es que aquest any la proposta  de 
l’equip de govern ha estat augmenta a ratio, es a dir, en lloc de bonificar del 33% en 
amunt, el que hem fet és bonificar els discapacitats diguem-ne que pateixen més, s’ha 
disminuït el marge de la bonificació. Però la bonificació existia, no s’ha tret, ni havia 
desaparegut. En les OOFF que el mes d’octubre del’any passat es van aprovar, estava i 
seguia existint, la bonificació dels discapacitats a l’ordenança 17 d’Esports.  
Agrair els vots afirmatius que s’han posat a disposició i res més. Moltes gràcies”. 

 
L’alcaldessa diu: “Por terminar un poco y centrar el debate, agradecer igualmente como ha 
hecho mi compañero los votos favorables a la propuesta de OOFF, y únicamente aclarar un 
concepto. Los servicios públicos, los servicios que presta el Ayuntamiento cuestan dinero. 
El dinero que tiene que pagar el Ayuntamiento de los servicios públicos, son públicos pero 
no son gratuitos, no abrimos un polideportivo y no cuesta dinero, ni hacemos una recogida 
de basuras y no cuesta dinero. Evidentemente, las tasas se fijan para ser todos 
corresponsables del pago o de estos servicios públicos, que el que los utiliza los paga. Por 
tanto, no creemos en la gratuidad porque sí de los servicios públicos, sino en una 
corresponsabilidad. Hay que ayudar al que no tiene, y establecer bonificaciones en base a 
una serie de criterios económicos. Por tanto, no estamos a favor de bonificaciones 
genéricas a colectivos genéricos sin más requisitos, y pensamos que las bonificaciones y el 
establecimiento de tasas, se tienen que reflexionar. También en cuanto al tema de la 
participación y de la sistemàtica queja de la AEB de la escasa participación que su grupo 
manifiesta sentir que tiene a la hora de establecer propuestas, sin entrar a valorar las 
concepciones que cada uno tiene sobre la participación ciudadana, nosotros nos 
comprometimos, porque asi creemos que tenemos que iniciar un proceso para hacer una 
participación en la elaboración de presupuestos, pero como todo proceso participativo, se 
tiene que hacer bien. Porque sino es un proceso participativo sin una buena cobertura, lo 
que genera es desconfianza en la participación, y genera mucha menos participación. Por 
tanto, el equipo de gobierno ha pensado que antes de la participación ciudadana, había que 
iniciar una serie de mecanismos para establecer contactos con la ciudadanía para 
establecere vínculos, para que un proceso participativo pueda tener un buen resultado y no 
ser un canto de sirenas que pueda generar expectativas erróneas. En cualquier caso, el 
primer año en que se hicieron las OOFF en las que la mayoría de los regidores que forman 
parte de los grupos de la oposición eran nuevos, era comprensible que, para poder conocer 
como funcionaban las OOFF o para poder tener un buen conocimiento de ellas, requerían 
más tiempo. Estamos en el tercer año de la legislatura. Llevamos tres años debatiendo 
unas OOFF en las que se han ido incluyendo propuestas y bonificaciones progresivas que 
cada uno de los grupos ha ido reflexionando, supongo, y entiendo a lo largo del año 
natural, porque es la responsabilidad  de todos y cada uno de nosotros, del equipo de 
gobierno y de la oposición, para pensar como poder mejorar las OOFF del año siguiente. 
Esperar a que el equipo de gobierno haga su propuesta de OOFF, y “es que me has dejado 
15 días para yo poder valorar si tu propuesta de OOFF es la que a mi me gusta, y decir que 
no he tenido suficiente tiempo para poderlas debatir”, como ha manifestado ICV-EUiA, 
pues mire, me parece que han tenido tres años para evaluar la propuesta de OOFF del 
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equipo de gobierno o para hacer las suyas propias, sobretodo teniendo en cuenta que este 
año el criterio general ha sido el de la congelación, y se han implementado muy pocas 
modificaciones respecto las OOFF de los últimos tres años. Por tanto, más que nada es por 
centrar el tema, somos conscientes de las cosas que quedan por hacer, pero no sentimos 
que hayamos faltado a la palabra de nadie, ni que estemos haciendo una gestión 
vergonzosa y una falta de respeto total, porque yo podría entender o podría pensar que el 
que un determinado grupo de la oposición en 12 meses no se haya planteado como quiere 
la política fiscal de este Ayuntamiento, pues también podría ser una falta de respeto total 
hacia la ciudadanía de Badia, y no lo diré.  
Por tanto, pasaríamos a la votación...bueno, si és per un tema d’al.lusió personal, però 
cadascu ha dit el que l’ha semblat sobre el tema de les OOFF, el que han entès que no ha 
hagut participació ja ho han dit, els que han entès que una determinada proposta és la 
correcta...he dit que la meva intervenció era per a tancar al debat. Tenen dos minuts”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que 
diu: “Jo és que volia puntualitzar una cosa respecte a un comentari que ha fet ara al 
acabar el senyor Sanuy, que feia referència al tema de la matricula dels socis de les 
instal.lacions esportives que he al.ludit. Val, estem d’acord , els serveis oferts per 
l’Ajuntament hem de procurar que no siguin massa deficitaris, donat que això és la única 
via que un Ajuntament que te pocs recursos econòmics com aquest, pugui utilitzar aquests 
recursos econòmics de la millor manera possible, i d’aquesta manera fer una millor gestió 
dels pressupostos. Fins aquí estem d’acord. Però també és veritat que s’han de valorar les 
conseqüències de certes implementacions. Del que jo em lamentava és que nosaltres 
trobem que és una mica trist o que no te cap sentit, que des de CiU s’avanci un problema, 
que aquest problema no es tingui en compte a l’hora de dur a terme aquesta 
implementació, i que després, passat el temps, al llarg de l’any, jo que tinc la mania de 
llegir-me les actes de les coses que se celebren per a Badia, trobi que a l’acta del Consell 
Municipal d’Esports, els senyors d’alguns clubs esportius li plantegin aquesta problemàtica 
que CiU havia avançat, al senyor regidor d’Esports, i que el senyor regidor d’Esports digui 
“vale, ya miraré como solucionarlo”. I com es pot sol.lucionar? Fàcil, fàcil. Amb això que 
estem fent ara. Per tant, jo estic contenta de que això s’hagi fet, però volia puntualitzar 
això perquè m’ha semblat que vostè es deixava aquesta part, la part de les conseqüències 
que té tota implementació. Només això”. 

 
Seguidament pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, 
que diu: “Muy breve. Si que tenemos tiempo y hemos tenido tiempo durante tres años, y 
hemos hecho unas OOFF, y hemos propuesto cosas. Pero yo quiero recordar no sólo al 
equipo de gobierno, sino que a todos los regidores y a los que nos acompañan en este 
Pleno hoy. La responsabilidad de gobernar la teneis vosotros. La responsabilidad de 
gobernar. ¿Qué es lo que pasa? Para la ciudadanía, para los vecinos, el trabajo que estais 
haciendo deja mucho que desear. Mucho que desear. Y que os excuseis en que no 
hacemos propuestas, que somos irresponsables ante los ciudadanos, venga 
hombre...donde vamos a parar. Por favor, más respeto a los grupos de la oposición, más 
respeto al trabajo que estamos haciendo en el dia a dia también”. 
 
L’alcaldessa diu: “Igualmente le pedimos respeto para el trabajo que hace el equipo de 
gobierno. En cualquier caso lo que deja mucho que desear es su opinión”. 
 
Seguidament intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Yo 
simplemente decir que les pido que sean conscientes de la importancia de que el equipo de 
gobierno haga llegar con tiempo su propuesta, teniendo en cuenta que es el equipo de 
gobierno de la ciudad, y de que la propuesta del equipo de gobierno es bàsica a la hora de 
crear una serie de propuestas por parte de nuestro grupo. Nosotros hemos hecho llegar 
puntualmente cada año nuestras propuestas, algunas que no se han recogido unos años 
han sido repetidas al siguiente, pero lo que no me puede decir es que hemos tenido tiempo 
para reflexionar y para hacer llegar, cuando normalmente las propuestas que podemos 
hacer llegar desde nuestro grupo, en gran parte son una respuesta a las que desde su 
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grupo hacen. Nosotros nos quejamos no sólo de que no hayan hecho llegar la propuesta de 
OOFF con tiempo para que las podamos debatir y podamos ejecutar una contrapropuesta 
de algunas, o unas propuestas nuevas de otras, sino que ni siquiera nos han hecho llegar 
las líneas generales, que vinieron redactadas en el mismo mensaje de octubre. En el mismo 
mensaje, aunque sean las líneas generales seguro que las tienen claras desde hace 
muchísimos meses. Es decir, las OOFF se van a basar en la congelación de prácticamente 
todo lo que podamos, aunque sea eso. Pues ni tan solo eso. Y por nuestra parte si que lo 
valoramos como una falta de respeto a la capacidad de participación que tenemos. Es muy 
importante que el equipo de gobierno haga llegar, con la suficiente antelación, la propuesta 
de OOFF. Y si no está acabada fil per randa, como mínimo la propuesta en líneas generales 
si que las conocen desde hace algunos meses. De eso nos quejamos”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia: 
“Gracias. Para aclararle y sobre todo hoy que hay tanta gente, que quiero que se sepa. Las 
OOFF no es un documento que se haga nuevo de hoy para mañana. Las OOFF es un 
elemento que está dentro del Ayuntamiento y que lo que se hace cada año es modificarlo. 
¿Qué quiere decir eso? Que son las mismas OOFF que el año pasado. Si os fijais en la 
propuesta de acuerdo que se aprueba hoy, lo que hay son las modificaciones, no el 
mamotreto de las OOFF. Y de lo que se trata es de que durante todo el año, y a eso 
entiendo que nos referimos desde el equipo de gobierno, es que esas OOFF no cambian, y 
que las aportaciones se hacen en base a ese documento que está aprobado, no a un 
documento que nos inventamos, que no nos inventamos nada, con lo cual tenemos tiempo 
más que suficiente, independientemente de si yo mando un mail o no, como regidor de la 
oposición puedo hacer las propuestas que crea oportunas, que es legítimo una cosa y la 
otra. Que a mi me parece bien, pero que tengamos claro que la propuesta del equipo de 
gobierno de OOFF, aparece y surge de un documento que ya existe, que no sacamos de un 
dia para otro. Y eso creo que tiene que quedar muy claro, porque parece que es que 
tengamos que hacer un documento deprisa y corriendo en quince días, para presentárselo a 
la oposición para que se lo pueda mirar. Es que es el mismo. Es el mismo. Y lo que 
ponemos encima de la mesa son los posibles cambios o los criterios que pone el equipo de 
gobierno, que en este caso, fundamentalmente el criterio de este año era el de la 
congelación. Ya está. Lo digo para que no nos llevemos a confusión y que la gente no se 
piense que tenemos que estar haciendo... otra cosa diferente sería en el tema del 
presupuesto, que eso si que es verdad que es un trabajo que tiene que salir de saque. Pero 
en el tema de las OOFF, lo siento pero es que el documento ya existe”. 
 
Es procedeix seguidament a votació de la proposta de les OOFF, que s’aprova per 13 vots 
a favor (PSC, PP, CiU), 1 abstenció (ICV-EUiA), i 3 en contra (AEB).  
 
S’acorda: 
 
Atès que el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores de tributs 
locals. 
 
Atès que l’article 16.1 estableix que els acords de modificació de les Ordenances Fiscals 
ha d’incloure la nova redacció de les normes afectades, la data de la seva aprovació i la 
d’inici d’aplicació. 
 
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció. 
 

S’acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2011 
i següents.  



 18 

 
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de les 
ordenances fiscals que es detallen a l'annex 1, adjunt, i que a continuació es relacionen: 
 
IMPOSTOS 
Ordenança fiscal 1: Impost sobre béns immobles 
Ordenança fiscal 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
TAXES 
Ordenança fiscal 6: Taxa per expedició de documents administratius 
Ordenança fiscal 7: Taxa pel servei de recollida domiciliària d’escombraries 
Ordenança fiscal 9: Taxa per la prestació de serveis de mercat públic 
Ordenança fiscal 15: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de 
l'administració municipal en les activitats i instal·lacions. 
Ordenança fiscal 17: Taxa per la prestació de serveis esportius i usos d’instal·lacions 
esportives 
Ordenança fiscal 20: Taxa per la prestació de serveis sòcio-educatius 
Ordenança fiscal 21: Taxa per la prestació de serveis formatius i accés a la xarxa 
d'informació 
Ordenança fiscal 22: Taxa per la recollida d’animals 
Ordenança fiscal 23: Taxa per la utilització de l'Auditori Municipal i de la sala d'actes del 
centre Antonio Machado. 
 
Tercer. Aprovar provisionalment la derogació amb efectes del 1r de gener de 2011 de 
l'Ordenança fiscal número 14 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i obres de 
domini públic 
 
Quart. Aprovar provisionalment la nova imposició, per a l'exercici 2011 i següents, de la 
taxa corresponent a la prestació de serveis de competència municipal, i aprovar 
l'Ordenança Fiscal reguladora, que es detalla a continuació: 
 
Ordenança fiscal 14: Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en 
matèria d’urbanisme 

 
Cinquè. Aprovar provisionalment el calendari fiscal per l’exercici del 2011, segons es 
detalla a l'annex 2 que s'adjunta i forma part d'aquest acord.                                                                 
 
Sisè. Exposar al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament els anterior acords 
provisionals, així com el text complert de les modificacions de les Ordenances Fiscals, 
durant el termini de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances Fiscals, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos a l’article 18 del Real Decret Legislatiu 2/2004, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats. 
 
Setè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les 
Ordenances modificades, sota els criteris següents: 
 
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament. 
 
2) Mitjançant remissió expressa al text model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2010, es farà públic 
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l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret 
públic municipals. 
 
Vuitè. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, els acords 
de modificació de les Ordenances Fiscals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de 
conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret  94/1995, de 21 de febrer, 
d’assignació de funcions d’Hisendes Locals als Departaments de Governació i 
Administracions Públiques i d’Economia i Finances. 
 
4. CONCURS PER A LA ADJUDICACCIÓ DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES DE L’ÚS 

PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ DE 
QUATRE QUIOSCOS DE PREMSA 

 
Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament s’obre un torn de preguntes. 
 
Intervé el senyor Pau Domínguez, regidor d’Habitatge, Comerç i Locals, que diu: “Regidors 
i regidores, veïns i veïnes de Badia, molt breument. Tal i com en les dues darreres 
Comissions Informatives ja hem anat explicant, en aquest Ple del mes d’octubre, l’equip de 
govern presentem el plec de clàusules administratives dels 4 quioscos de premsa de Badia 
del Vallès. Tal i com la secretària ha llegit fa uns minuts, els 4 quioscos son el de l’av. Via 
de la Plata cantonada amb el carrer Bètica (ambulatori), el de l’av. Burgos núm. 34, aquí 
davant de l’Ajuntament, el de l’av Burgos núm. 1, que està al costat de la Biblioteca, i el 
de l’av. Costa Brava núm. 7, que és el que està davant de la parada d’autobusos de sortida 
de Badia. L’objectiu d’aquest nou plec es el de poder garantir i mantenir un servei de 
premsa diària en el nostre municipi, un servei que per altra banda mai ha faltat a Badia, i 
des d’aquí, agrair la feina que diàriament fan els nostres quiosquers. 
Des de l’equip de govern entenem que viure d’un quiosc amb la crisi que tenim, és una 
batalla diària per intentar vendre un diari o una revista més. És per això que en aquest nou 
plec no hem pujat les taxes mensuals per m2, ni la taxa mensual per quiosc. A més, el que 
fem és allargar la durada de la concessió a 15 anys, i prorrogable a 5 més, previ acord de 
les dues parts, el que farà possible que les persones que aconsegueixin les adjudicacions, 
puguin tenir una estabilitat pels propers anys. 
És per això que demanem l’aprovació d’aquest plec, el plec de l’Ajuntament”. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, 
que diu: “Nosotros este punto lo vamos a apoyar”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: 
“Sinceramente, en este punto nos vamos a abstener. Bàsicamente porque, y confieso mi 
ignorancia en el tema urbanístico, por más que he mirado el CD he sido incapaz de 
entenderlo. Y bueno, otras personas que habían conmigo también. No lo hemos entendido. 
Como digo, confieso mi ignorancia en este tema, pero no podemos decir nada a favor de 
algo que no entendemos, que en la situación actual en la que estamos y que todos 
sabemos, y que es muy difícil el dia a dia, que las personas de los quioscos saquen un 
sueldo mínimamente, que tengan estos impuestos, con lo cual nosotros nos abstenemos”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que 
diu: “Demanar disculpes perquè habitualment quan se’ns dóna aquesta informació, des de 
CiU treballem la documentació i llavors plantegem els dubtes, fem les nostres propostes i 
s’espera la resolució de l’equip de govern, i després decidim la nostra orientació de vot, i 
això, per un problema de gestió i de salut per part meva, doncs m’ha impedit treballar 
aquest tema com acostumo a fer. Així que a mi em sap molt de greu, però l’he proposat al 
senyor Pau tot un seguit de rectificacions a la Junta de Portaveus, que s’ha allargat per 
d’altres temes, i no s’ha pogut treballar en condicions. Llavors, jo no se si és oportú que jo 
faci una pregunta en aquest moment. Ho és? És una pregunta breu. Es que m’agradaria 
saber, i treballant això, se’ns ha plantejat el dilema, el dubte, de quins eren els criteris de 
priorització que s’havien dut a terme quan vostès han decidit els diferents barems de 
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puntuació, respecte a les característiques que havien d’assolir els candidats en la licitació  
dels quioscos, perquè per exemple, és curiós que es valori l’experiència en 15 punts, 
només això. I em sap greu no fer-ho en el meu procés habitual”. 
 
Seguidament intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Nosaltres també hem estat consultant les dades, ens hem posat en contacte amb alguns 
quiosquers, que ens han dit que no tenen informació encara, tot i que s’havien interessat 
per saber exactament com era el procés i tal, i no hem pogut fer una valoració tècnica en 
profunditat de la proposta de punt, i ens abstindrem en aquest sentit”. 
 
Intervé el senyor Pau Domínguez, regidor d’Habitatge, Comerç i Locals, que diu: “Agrair als 
que votaran afirmativament, i entenem que la senyora Antònia igual no hagi pogut 
entendre els plànols o les explicacions, però contestant a la senyora Figueras, el tema del 
barem, de donar 15 punts a l’experiència, el que busquem o entenem des de l’equip de 
govern, és que els quiosquers que estan ara mateix treballant, que son els que tenen 
adjudicat el quiosc, doncs siguin els que puguin tenir més punts a l’hora de seguir 
treballant, a l’hora se seguir tenint aquest quiosc. Entenem que hi ha valoracions 
econòmiques i d’altres tipus de valoracions, però entenem que si els quiosquers que estan 
a Badia, que fins ara han donat un bon servei, i amb lo qual l’equip de govern i crec que 
tota la ciutadania està content amb el servei que donen els quiosquers, se’ls hi havia de 
posar, en el cas de que es vulguin presentar, perquè potser que algun quiosquer no vulgui 
presentar-se, en el cas que volguessin, l’experiència els hi comptés com a 15 punts. Era 
per això. I la resta , m’imagino que  la resta de barem en d’altres plecs, doncs s’ha buscat 
el tema de les aportacions econòmiques, no recordo però el tema de si aporten, si tenen, si 
aportaran d’altres persones a treballar. Imagino que en d’altres plecs també marquen el 
mateix”.  
 
Es procedeix seguidament a votació de la proposta, que s’aprova per 13 vots a favor (PSC, 
ICV-EUiA, CiU), i 4 abstencions (AEB, PP).  
 
S’acorda: 
 
Vist el plec de clàusules administratives que es proposa per al concurs per a la instal·lació i 
explotació de quatre quioscos de premsa  
 
Vist els informes tècnic , de Secretaria i d’Intervenció 
 
De conformitat amb el que disposa la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic, Decret de la Generalitat 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, Decret de la Generalitat 336/88 de 
17 d’octubre, sobre patrimoni dels ens locals, normativa de règim local i d’altra legislació 
concordant. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar el plec de clàusules que han de regular el concurs per a la instal·lació i 
explotació de quatre quioscos de premsa ubicats al creuament de l’av. Via de la Plata/ 
carrer Bética, av. de Burgos, núm. 34, Av. de Burgos, 1, i Av. Costa Brava, 7 a Badia del 
Vallès. 
  
Segon.  Exposar el plec a informació pública  en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de 
la Província i perfil del contractant durant 30 dies, durant els quals es poden formular 
reclamacions i al·legacions al mateix. 
 
Tercer. Convocar el concurs i iniciar el procediment de licitació, inserint el corresponent 
anunci en el  BOP, tauler d’anuncis i perfil del contractant donant un termini de 30 dies per 
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a la presentació d’ofertes. Aquest termini de presentació d’ofertes quedarà suspès en el 
supòsit que es presentes alguna al·legació al plec. 
 
Quart. Delegar a favor de la Junta de Govern Local, l’adopció de tots els acords derivats de 
la convocatòria d’aquest procediment fins a la seva finalització, que no estiguin atribuïts a 
altre òrgan. 
 
5. MOCIÓ AEB: II MARXA CONTRA L’ATUR 
 
Es dóna lectura de la moció presentada. Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al 
senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Hem presentat una moció 
que ens vam passar casi totes les associacions i grups que formàvem part  de la marxa 
contra l’atur. Jo he vist que hi ha tota una sèrie de punts importantíssims, i jo penso que, 
per a no estendre’m massa, nosaltres des de l’AEB pensem que aquesta societat, aquest 
país, i la manera de funcionar que tenim, realment no respecta alguns dels drets més 
bàsics de la persona. I jo penso que, simplement dient que les persones tenen dret a un 
treball digne, i que es respecti la seva persona, tot això que acabem de llegir no faria ni 
falta haver-ho plantejat. Passa que a determinades polítiques, en comptes d’anar enfocades 
a garantir el dret al treball de les persones, doncs van en camins molt diferents, i de 
vegades fins i tot contraposat a aquest dret, i llavors es quan tenim el problema que ara 
desgraciadament estem vivint, de famílies, moltíssimes, desgraciadament, que no tenen 
per tirar endavant perquè els hi falta un dels seus drets més fonamentals que es el dret al 
treball. És per això que hem recolzat aquest text que ens havien passat, i que hem 
presentat. Sabem que te moltes implicacions, algunes d’elles força complicades de 
plasmar-se a la realitat, d’altres força complicades de plasmar-les a la realitat en 
determinats models de pensament, en determinades polítiques no casen, però pensem que 
bueno, el que hem dit abans, només respectant el dret de la gent al treball no farien falta, i 
moltes de les penúries que tenim, segurament no existirien”.      
 
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que 
diu: “Aquesta moció a mi em planteja diversos problemes. Nosaltres quan vam veure 
aquesta moció, us vam demanar si es podia fer una votació per punts, perquè alguns dels 
punts eren perfectament assumibles per a nosaltres. La majoria, he de dir. Però d’altres 
punts, imagino que aquells que vostè, senyor Escribano, acaba de definir com aquells que 
son difícils de plasmar en la realitat, alguns d’aquests punts, precisament  perquè son 
difícils de plasmar en la realitat, per un tema de com entenem nosaltres el que significa ser 
representants electes i el que significa exercir el càrrec amb responsabilitat, que ja dic, és 
la nostra percepció i la manera com nosaltres entenem la nostra feina, ens en resulta 
inassumible poder donar suport a quelcom que, d’entrada, s’està demanant això com una 
carta als reis, però no s’està dient com i quan, es a dir, no s’està dissenyant quin es el 
camí per a dur-ho a terme. De vegades succeeix que en alguns punts no estem d’acord, 
perquè vivim el món des de perspectives polítiques diferents i això és perfectament legítim. 
En d’altres ocasions em sap més greu perquè potser si que coincidim en allò que es 
demana en alguns punts, però com dic, son de difícil execució i per tant, de la mateixa 
manera que vostès creuen que encara que sigui així s’ha de defensar, nosaltres creiem que 
només hem de donar suport a aquelles coses que efectivament podem efectuar, perquè 
sinó correm el risc de perdre...com ho diria? De perdre part de la confiança de la gent que 
tenim al darrera. Llavors, en aquesta moció vostès presenten alguns punts que son més 
d’executació municipal i d’altres que son més generalistes, i alguns fins i tot s’estan duent 
a terme en aquest municipi. Nosaltres estem molt d’acord en molts dels punts que vostès 
proposen, per exemple aquest compromís del Consistori respecte a aquesta manera 
d’actuar lletja d’algunes empreses que aprofiten l’estat de crisi per acomiadar treballadors. 
Per exemple, també estem d’acord amb engegar una borsa de treball municipal i a partir 
d’aquí poder gestionar amb la màxima transparència possible tot el fet generat arrel de 
l’ocupació, a partir de les diverses polítiques d’ocupació siguin estatals o no. També estem 
d’acord en donar suport, de la manera que legítimament es pugui, d’aquells processos de 
desnonament per impagament de la hipoteca o lloguer que s’hagin dut a terme, lògicament. 
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També estem d’acord, i de fet això crec que aquest Ajuntament ja ho fa, el fet de a través 
dels ajuts d’emergència social, donar suport a aquelles persones que per situacions d’atur, 
o bé per d’altres situacions econòmiques particulars, es vegin amenaçats amb la suspensió 
de serveis bàsics: aigua, gas i electricitat o d’altres. També estem d’acord amb que 
l’Ajuntament organitzi, com de fet fa arrel dels punts d’entrega que es duen a terme amb 
col.laboració del voluntariat de la Creu Roja, la distribució de bosses d’aliments. I així 
podria continuar, es a dir, hi ha tota una llarga llista de coses amb les que estem molt 
d’acord. Malauradament hi ha d’altres com dic, que no és així. I el fet d’haver de votar la 
moció de forma conjunta i no per separat, fa que aquests punts negatius impedeixin el 
nostre vot favorable. Per exemple, vostès demanen la creació d’un menjador municipal. 
Això en diverses comissions, en diferents plenaris, en diferents marcs,  diverses entitats 
del municipi han demanat poder crear això, però des de Serveis Tècnics es valora i es veu 
que per temes legals, i perquè no es pot sostenir un treball com aquest des del voluntariat, 
potser és de difícil execució. Llavors clar, demanar-ho així i ja està, sense explicar com 
podem fer per a dur-ho a terme, no es que nosaltres no estem d’acord amb els menjadors 
municipals, sinó que creiem que es fa de difícil execució com bé s’ha demostrat. Tampoc 
estem massa d’acord amb el fet de que hi hagi una prestació d’atur mínima de 1.000 euros 
sense cap altra requisit. I això se suma a d’altres punts que vostès afegeixen, com el fet de 
garantir els serveis bàsics a la gent que està en situació d’atur etc. No perquè des de CiU 
no vulguem que això es dugui a terme i que això es defensi, ni molts menys, sinó perquè 
creiem que com vostès saben, de vegades el sistema, per la pròpia mecànica del sistema 
que és molt normativa, es corromp. I aleshores s’ha de buscar mesures per a evitar l’ús 
fraudulent d’aquests tipus de mesures. Llavors clar, si això anés acompanyat d’una relació 
de requisits que complementessin les característiques necessàries per a donar suport a 
aquesta gent, lògicament estaríem a favor, però és que això no és així. I dir-ho tal com ho 
posa, em sembla agosarat si més no. No m’estendré més perquè podria anar valorant punt 
per punt, però precisament per aquesta situació nosaltres ens abstindrem, perquè no volem 
estar en contra d’una moció on estem a favor de la majoria de punts, però tampoc podem 
votar a favor per un exercici de com entenem nosaltres de responsabilitat”. 
 
A continuació intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: “La 
verdad es que el tener que votar la moción en conjunto nos ha descolocado un poco, 
cuando ya teníamos más o menos los puntos en los cuales estábamos a favor y los que no. 
Esta moción la entendemos desde el ámbito municipal, desde el ámbito de Badia, que es 
donde estamos y queremos que se situe ante todo la situación que aquí se expone. 
También entendemos que las limitaciones de este Ayuntamiento son las que son, que hay 
puntos que podemos y que no podemos hacer, con lo cual las competencias son las que 
tenemos. Nosotros para empezar, hay unos puntos...claro, al no poder valorar punto por 
punto, entendemos que la entrada, que cada uno es libre de hacer la entrada como quiera, 
como pueda o según las directrices de su partido. Nosotros entendíamos y seguimos 
entendiendo que la entrada de esta moción, todo y que el ataque al capitalismo es una 
norma, entre comillas, pero entenemos que la entrada de esta moción es quizá un poco 
atrevida, por decir una palabra suave. En el segundo punto estábamos de acuerdo, en el 
siguiente, en el punto número 1 entendemos que claro, en cuanto a la denuncia de 
empresas y demás estábamos de acuerdo. Hay algunos puntos que ya están 
contemplados, como es abrir la bolsa de trabajo municipal, etc. Entendemos que esto ya se 
hace actualmente al igual que se hace el tema de que las personas que estén en situación 
de paro o de extrema necesidad, pues que tengan servicios, o que se contemple el hecho 
de poder las facturas como gas, electricidad, etc. como último recurso. También los casos 
de impago por hipoteca y tal también se podía recoger. Estos puntos ya entendemos que 
están contemplados. Hay otros puntos que no, por ejemplo el punto del número 8, de las 
horas de trabajo, entendemos que bajo ningún concepto esto, a pesar de que el 
representante de la formación política nos ha dicho que si, que no se garantiza una mayor 
contratación de personas, en todo caso generaría más horas extras, con lo cual no 
estaríamos de acuerdo. En realidad también entendemos que hay puntos en los cuales nos 
tenemos que ceñir, como he dicho antes, a unas normativas legales que nos marcan las 
pautas que tenemos que seguir, dentro de que nadie, creo que ahí estaremos todos de 
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acuerdo, nadie quiere la situación y todos entendemos que el objetivo es mejorar la 
situación de paro de cualquier persona y ofrecerle todo aquello que facilite su subsistencia, 
nosotros nos vamos a abstener también. No he podido consultar, estábamos en el tema de 
votar puntos por puntos, con lo cual la descolocación me obliga a abstenerme” 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, 
que diu: “Muy recientemente pasó por Badia esta segunda marcha por el paro. El 6 de 
octubre sino recuerdo mal. Badia es una población que marca records. Y en la situación de 
la crisis y el número de paradas y paradas, también Badia marca records. Y por ese motivo, 
muy a pesar de que podemos argumentarlo, que la crisis no la hemos generado nosotros 
los trabajadores, y que la estamos pagando, la gente más humilde económicamente está 
pagando la crisis, pero yo creo que los representantes de los ciudadanos en este 
Consistorio, es como deber de algunos de estos vecinos de dar apoyo a un colectivo que 
forma parte de la empresa más numerosa de este país, que es el Instituto Nacional de 
Empleo, que nosotros como políticos de alguna manera en menor escala, somos de alguna 
manera podemos decir corresponsables, hay que arrimar el hombro cuando hay que 
arrimarlo, y en este caso yo creo que es importante echarles una mano con propuestas, 
con iniciativas concretas para que salgan de esta angustia que están padeciendo este 
colectivo de paradas y parados de Badia del Vallès, y en general en Catalunya. Por este 
motivo, la moción cuando la ha leido la secretaria, es que no hace falta argumentarla, se 
argumenta por si sola. Éntonces por lo tanto, yo me arrimé, podría citar todos los puntos, y 
con todos los puntos estoy de acuerdo, en algunos podría tener una matización de 
palabras, pero en general yo estoy de acuerdo, y por ese motivo yo, en nombre d eICV-
EUiA, voy a apoyar la propuesta de moción que se hace ahora en este Consistorio”. 
 
L’alcaldessa diu: “A nosotros también nos hubiera gustado que se hubiera podido votar 
esta moción por puntos, porque hay puntos en los que estamos de acuerdo, básicamente 
en todos y de hecho hay muchos de ellos de implicación municipal que ya se estaban 
llevando a cabo por parte de este Ayuntamiento, pero hay otros en los que no estamos de 
acuerdo, y ahora explicaré las razones. Soy consciente del titular de mañana, pero 
intentaré explicar en la medidas de mis posibilidades cual es el posicionamiento del PSC. 
A ver, no estamos de acuerdo en muchos puntos de esta moción primero porque hay en 
muchos párrafos en los que se mete en el mismo saco todo tipo de empresas. No estamos 
de acuerdo con que se penalice sistemáticamente a cualquier tipo de empresa privada, 
porque evidentemente hay empresas grandes que están cometiendo muchos fraudes y que 
hay que penalizar y sancionar, y con esos puntos estábamos de acuerdo, pero hay 
pequeñas y medianas empresas familiares que sustentan a familias, que viven de su 
trabajo, que dan condiciones dignas y puestos de trabajo a personas, y que han sido 
olvidadas en muchos de los puntos, uno de ellos en el tema de la banca pública, se habla 
de conceder créditos a las cooperativas, pero no se habla de conceder créditos a las 
pequeñas y medianas empresas que también están padeciendo los efectos de la crisis. En 
muchos términos se habla de cualquier organización empresarial como si fuera el diablo 
con rabo y cuernos y en eso no estamos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo en la 
gratuidad de cualquier prestación, en las prestaciones generalizadas, las prestaciones de 
atur indefinidas, sin más tipo de requisitos que el hecho de poder estar en situación de 
desempleo. Evidentemente hay que ayudar a las personas que están en desempleo, hay 
que ayudarlas a encontrar trabajo. Nosotros también pensamos que el derecho al trabajo es 
un derecho fundamental, y nosotros también creemos en el respeto al derecho a trabajar 
que tienen las personas. Pero nuestra política de servicios sociales, no pasa por un 
existencialismo puro y duro  basado en un comedores sociales, en gratuidad de cualquier 
tipo de servicio público. Nosotros creemos que hay que ayudar a las personas a ser 
autónomas, a poderse buscar la vida, y a ser económicamente independientes.  
Por ello, hay cosas en las que discrepamos, son por estas razones. La mayoría estamos de 
acuerdo con esta moción, pero al no dejarnos votar por puntos y estar en desacuerdo en 
otras cosas muy concretas como el tema de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos 
en el sentido que se pide en esta moción. Modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos 
impidiendo que cualquier propietario de una vivienda pueda cobrar el alquiler de una 
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persona que no puede pagar, que es lo que se pretende, nos parece que es también hacer 
responsables a los propietarios de estas viviendas, que a lo mejor incluso pueden sostener 
su economia familiar en un momento dado de este alquiler, de padecer unos efectos de la 
crisis que probablemente ellos tampoco han provocado. Por tanto, creo que lo que hay que 
pedir son ayudas “al lloguer”, que esas personas que no pueden pagar el alquiler puedan 
efectivamente pagarlo, no que las personas que tengan que cobrar estos alquileres, que no 
todos son multinacionales inmobiliarias, y no todos son personas que especulan con los 
bienes inmobiliarios, efectivamente puedan cobrar esos alquileres. Que la persona que no 
pueda pagar que no pague, pero que no signifique que la persona que tenga que cobrar no 
cobre. También pensamos que en el tema de cuando se habla de modificar también la ley 
para expropiar viviendas que estén vacias, hablamos de expropiar viviendas a los bancos y 
a los constructores, pero también hay muchos particulares que especulan con sus 
viviendas y habría que controlar, no solamente  a los bancos y constructores, y no se dice 
nada de este punto. Tampoco se habla de...se mete en el mismo saco todo tipo de 
viviendas, las de protecciòn social y las que no lo son. Entendemos que no hay que 
meterlas en el mismo saco a la hora de valorar que medidas se tienen que aplicar sobre 
viviendas vacías, y de hecho hay parte de esta regulación que ya está contemplada en la 
Llei d’Habitatge.  
En fin, nosotros no nos abstendremos, porque absteníendonos se aprobarían cosas como 
esta, modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para que la persona propietaria de una 
vivienda no pueda cobrar el alquiler, y en eso no podemos estar a favor. No podemos 
aprobar esta moción porque no estamos de acuerdo en que se deje fuera de los créditos de 
la banca pública a las pequeñas y medianas empresas, y todo lo que hemos argumentado a 
lo largo de mi discurso. Por eso, aún sabiendo de que nuestro posicionamiento se 
malinterpretará como en otras ocasiones, votaremos en contra”.   
 
Es passa a votació i es denega per majoria amb 11 vots en contra (PSC), 2 abstencions 
(PP, CIU) i 4 a favor (AEB, ICV-EUIA) la següent moció:  
 
“Atesa la persistent crisi econòmica que ens assota provocada per un sistema injust basat 
en la cobdicia i l’especulació dels rics del món, banquers, multinacionals i grans 
empresaris, s’acarnissa amb la classe treballadora i sectors més febles de la societat, 
persones sense ocupació, joves, pensionistes, etc, que no són responsables de la mateixa. 
 
Tenint en consideració que només a Catalunya centenars de milers de treballadors i 
treballadores ha perdut els seus llocs de treball. L’atur afecta a més de 676.000 persones 
(17,91 %), i les seves conseqüències són insostenibles per a moltes famílies que tenen 
tots els seus membres en l’atur o que han esgotat les prestacions d’atur, i han d’enfrontar-
se a la cada dia més difícil tasca de subsistir. Pagar les quotes de les hipoteques o lloguers, 
abonar el rebut de l’aigua, electricitat, gas, pagar el bitllet de transport per a seguir buscant 
ocupació, adquirir els aliments bàsics per a viure s’han convertit en una tasca pràcticament 
impossible per a molts. 
 
Considerem que és hora que els representants de la ciutadania en els governs més propers 
al poble, els Ajuntament, adoptin i promoguin de manera urgent el conjunt de mesures que 
permetin cobrir les necessitats bàsiques i urgents dels seus ciutadans sense ocupació, i 
que elevin les nostres justes demandes a les Administracions superiors, tant de la 
Generalitat com del Govern de l’Estat, perquè en l’àmbit de les seves competències siguin 
satisfetes. Els oferim a compte el nostre compromís i disposició a mobilitzar-nos 
conjuntament en la seva defensa i en l’obtenció dels recursos necessaris perquè els 
ajuntaments puguin gestionar les mesures reivindicades. 
 
Per tot això els grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia en nom de les 
Associacions veïnals i organitzacions socials i polítiques promotores de la II marxa contra 
l’atur proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció dels següents acords: 
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1. Manifestar el compromís del Consistori en la lluita per l’ocupació estable, de 
qualitat i en la preservació dels drets socials. Expressar la condemna sense 
pal·liatius al tancament d’empreses que utilitzin l’actual moment de crisi com 
excusa per especular, deslocalitzar, precaritzar les condicions de treball i 
incrementar l’explotació dels treballadors que treballin en elles. Impulsar els 
procediments de denúncia d’aquelles empreses que en l’àmbit de la localitat actuïn 
de manera il·legal. 

2. Engegar una borsa de treball municipal que gestioni de manera transparent i amb la 
participació de les organitzacions socials l’ocupació generada en els serveis i 
empreses municipals (noves ocupacions, substitució de vacants, etc.), l’ocupació 
creada pel cridat Pla E o nous plans governamentals que poguessin crear-se, així 
com el resultant d’inversions o projectes públics en la localitat. L’accés i distribució 
de l’ocupació s’efectuarà respectant els criteris de justícia en funció de necessitat 
social degudament documentada i de rotació entre les persones sense ocupació. 
L’Ajuntament reforçarà el caràcter públic de les seves empreses i serveis 
subrogant-se i absorbint els llocs de treball de les subcontratas. Amb l’objectiu de 
repartir el treball i combatre l’atur l’Ajuntament de l’administració local, dels serveis 
i empreses municipals. 

3. En casos d’obertura de processos de desnonament per impagament de la hipoteca 
o lloguer contra ciutadans residents en el municipi en situació d’atur, l’Ajuntament 
dintre de les seves competències i segons la normativa actual vigent  actuarà per 
intentar detenir i impedir el desnonament, propiciant la moratòria de la hipoteca o 
lloguer, així com la gestió d’altres alternatives que preservin el dret a l’habitatge. 

4. Quan les persones en atur i sense prestacions d’atur, o en situacions d’extrema 
necessitat familiar, estiguin amenaçats de suspensió de serveis bàsics d’aigua, gas 
i electricitat per impagament, l’Ajuntament facilitarà els recursos econòmics que 
evitin la seva tallada, actuarà per a facilitar la moratòria, o en última instància 
garantirà el dret a l’accés a aquests serveis bàsics. L’ajuntament garantirà que els 
alumnes/as amb famílies en l’atur o sense recursos participin de les activitats extra-
escolars. 

5. L’Ajuntament organitzarà la distribució de borses d’aliments i béns bàsics per als 
residents en atur sense prestació d’atur, o en situacions d’extrema necessitat. Així 
mateix, impulsarà l’organització de centres o cooperatives de consum que facilitin 
els béns bàsics a preus reduïts. Es crearan menjadors municipals per a les persones 
sense ocupació, en la gestió de la qual participaran les organitzacions socials 
presents en la localitat, especialment de les organitzacions de treballadors/es en 
atur. 

6. L’Ajuntament en solitari, o coordinadament amb els ajuntaments que hagin 
establert entitats mancomunades de transport públic, facilitarà la gratuïtat de 
l’accés al transport dels residents sense ocupació i amb ingressos per sota dels 
salari mínim interprofessional, per ser aquest servei imprescindible per a la recerca 
de treball i la realització de gestions i activitats ordinàries. 

7. L’Ajuntament promourà o facilitarà l’entrada gratuïta a centres d’interès públic com 
museus, festivals, etc, dels aturats/des i dels seus familiars. 

8. L’Ajuntament elevarà la sol·licitud al Govern de la Generalitat i al Govern Espanyol 
en les seves respectives competències de: 

 
- Repartir el treball existent mitjançant la reducció de la jornada de treball a 

35 hores per Llei, en còmput setmanal i sense disminució del salari, com 
primer pas per a avançar cap a les 30 hores. La Generalitat de Catalunya 
aplicarà la reducció de jornada en còmput setmanal i sense reducció salarial 
a les plantilles de la seva administració, així com dels serveis i empreses 
públiques del seu àmbit. 

- Establir per Llei un salari mínim de 1000 euros nets i una pensió mínima 
equivalent, en la perspectiva d’arribar a el salari mínim interprofessional 
mitjà de la UE-15. 
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- Establir una prestació d’atur mínima de 1000 euros nets, en la perspectiva 
d’arribar a el salari interprofessional mitjà de la UE-15 i de durada indefinida 
mentre persisteixi la crisi i l’atur massiu. 

- Acabar amb la precarietat laboral, respectant la regulació legal de la 
causalitat en la contractació, simplificant les modalitats de contracte, 
limitar la temporalitat en l’ocupació a un màxim de sis mesos de 
contractació per a la seva passada a fix, establir els mitjans d’inspecció 
necessaris denunciant i sancionant les pràctiques empresarials il·legals o 
fraudulentes. Eliminació de les ETT’s. 

- Recuperar per llei que en cas d’acomiadament improcedent sigui el 
treballadors/a qui tingui la preferència per a reingressar al seu lloc de 
treball, i així tancar una de les vies de destrucció d’ocupació. 

- Modificació legislativa per a penalitzar i garantir la recuperació de les ajudes 
públiques a les empreses que cometin frau, deslocalicen la producció o 
tanquin. 

- Impulsar la creació d’ocupació potenciants la quantitat i qualitat dels 
serveis públics i desenvolupant plenament la “Llei de dependèncias” capaç 
de generar centenars de milers de llocs de treball. Potenciar els plans locals 
d’ocupació pública. 

- Creació d’una Banca pública amb recursos suficients per a atendre les 
necessitats creditícies que permetin sortir de la crisi. Facilitats de crèdit del 
ICO a les cooperatives impulsades per les plantilles d’empreses en crisis o 
amenaçades de tancament. 

- Increment dels mitjans per a cobrir les necessitats reals de formació de les 
persones aturades. Prestació d’un subsidi suficient per als aturats/des 
sense ingressos durant els cursos de formació. 

- Modificar la Llei hipotecària i la llei d’arrendament urbà perquè les persones 
sense ocupació no siguin desnonades del seu habitatge. Condonació dels 
deutes de les persones sense ocupació que van ser desnonades i segueixen 
devent part del valor de l’habitatge. 

- Creació d’un parc d’habitatges per al lloguer social, amb els habitatges 
buïts , i mitjançant l’expropiació de les retingudes per constructores i 
bancs. 

- Garantir per llei que en situació d’atur no es tallaran els servei públics 
bàsics d’aigua, gas i electricitat. En defecte d’això creació de fons 
econòmics específics per a atendre aquestes necessitats. 

- Garantir per llei que els aturats/des  tindran dret a l’ús gratuït del transport 
públic, o en defecte d’això es crearà un fons específic per a fer realitat 
aquest dret. 

- Gratuïtat dels medicaments per a les persones aturades. 
- Dotar als ajuntament dels recursos econòmics i mitjans necessaris per al ple 

desenvolupament de les accions reivindicades contra l’atur i per a cobrir les 
necessitats basiques de les persones aturades. 

 
6. MOCIÓ PP: RETARD NOU HOSPITAL COMARCAL 
 
Un cop llegida la moció presentada, pren la paraula la senyora Antonia Escrivà, del grup 
municipal del PP, que diu: “Con esta moción lo que hemos querido hacer era reivindicar el 
derecho que tenemos todos los vecinos de la comarca a tener una asistencia sanitaria 
digna en forma y en tiempo, que no tengamos que estar esperando como viene siendo 
sistemático, incluso más de 8 horas a que nos atiendan en urgencias, que los 
desplazamientos y todo lo que conlleva el mundo sanitario sean óptimos para todos los 
vecinos. Se presentó una moción de estas características en los municipios implicados, 
incluso en el Ayuntamiento de Badia a últimos del año 2004, y fue aprobada por la mayoría 
de grupos políticos. Todos los que estábamos entonces estamos ahora, en cuanto a 
formación política me refiero, no en cuanto a personas, y simplemente lo que queremos 
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trasladar con esta moción es la imperiosa necesidad que tenemos en la comarca de este 
hospital comarcal, nada más”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que 
diu: “Aquesta moció, pel nostre gust, és massa poc precisa. Sobretot perquè quan la 
llegeixes es genera la sensació de que la responsabilitat es, en gran part, dels ajuntaments. 
Des de diverses formacions polítiques es va demanar la possibilitat de reformular aquesta 
moció i clar, malauradament no va poder ser per directrius del partit, del PP. Cap problema, 
és perfectament lícit, però se’ns genera a nosaltres el següent problema. Els 4 ajuntaments 
que son Montcada, Ripollet, Cerdanyola i Barberà, els 4 ajuntaments implicats, han 
complert la seva part del compromís respecte l’hospital, que era cedir els terrenys. Es a dir, 
que la part municipal està duta a terme. Es la Generalitat la que ara no licita les obres. Des 
de CiU volíem defensar la construcció d’aquest hospital, com vostès, i vam enviar una 
carta a la Consellera Geli amb la seva conseqüent nota de premsa, publicada a l’1 
d’octubre precisament, demanant-li que el govern de la Generalitat en general, i la seva 
Conselleria en concret, portessin a terme els seus compromisos, i recordant-li que, en 
primer lloc, el seu Departament s’havia compromès en aquest projecte valorat en 
96.656.000 euros des de la presentació del pla director de l’hospital a principis del 2008. 
Però alhora, li manifestàvem la nostra preocupació pel que fa al retard de l’adjudicació que, 
de fet, s’hagués hagut de fer abans d’aquest estiu, i a més li explicàvem que el nostre 
neguit augmentava a més de pel retard que estem comentant, pel fet que no teníem cap 
resposta ni explicació per part del Departament. I de fet no solament això, sinó que a més, 
com a grup polític ens arribaven informacions contradictòries, perquè el senyor Castells des 
del  Departament d’Economia, afirmava que no hi havia diners per a fer l’hospital, i que per 
tant estava parat, i la senyora Geli des de Sanitat, afirmava que si que es faria. I llavors 
nosaltres li sol·licitàvem que, si us plau, es consignés ja la partida pressupostària suficient i 
l’inici immediat del procés de licitació i adjudicació del projecte executiu de l’hospital. 
Clar, nosaltres volíem reformular aquesta moció perquè volíem demanar responsabilitats al 
govern de la Generalitat. El govern del PSC d’ERC i d’IC, que son els que ara mateix tenen 
bloquejat la construcció d’aquest hospital. En canvi la seva moció sembla que dóna un pes 
específic, d’una banda a l’àmbit municipal que, com dic, no hi estic d’acord perquè els 
ajuntaments implicats ja han fet el que havien de fer, però de l’altra, el que em preocupa es 
que clar, sembla que el punt fonamental que li preocupa al PSC és el compromís que els 
representants polítics dels diferents ajuntaments no es vagin fent fotos amb els 
representants de la Generalitat respecte la construcció del nou hospital. I em sembla lícit. 
No s’ha de jugar amb les aspiracions i les necessitats de les persones, i fer publicitat 
d’aquest tema, pot ser lleig, i jo entenc la seva aposta. Però entenguin vostès que 
nosaltres haguéssim defensat una moció reformulada on s’exigís al govern de la Generalitat 
que dugués a terme els seus compromisos, com bé han fer per escrit.  
Per tant nosaltres un cop més, no votarem en contra perquè estem a favor d’aquesta 
construcció de l’hospital lògicament, però ens abstindrem perquè considerem que no està 
ben enfocada aquesta moció”. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, 
que diu: “Cuando me llegó esta moción de la Sra. Antonia, pues claro el tema es 
interesante, creemos que es importante para la comarca, muy importante y es un tema de 
sentido común de apoyarlo. Porque todos estamos de acuerdo, y entendemos y vemos la 
necesidad de la creación de este nuevo centro sanitario entre Ripollet y Montcada, el nuevo 
hospital comarcal llamado Ernest Lluch. Digo esto, ¿Por qué? Porque yo seguidamente me 
puse en contacto con la representante del PP, con la Sra. Antonia, y le hacía una 
propuesta. Le hice unas cuantas propuestas, pero una sobretodo que era la más 
importante, porque yo entendía y creemos que es de sentido común como digo, apoyar 
una necesidad tan importante que vemos y que afecta directamente a nuestros vecinos. De 
presentar esta moción en el Pleno de diciembre, y le argumentaba un solo  motivo: que el 
28 del mes que viene hay elecciones y claro, yo esto lo podría decir y lo diré, porque de 
alguna manera no se va a entender mi planteamiento. Yo considero que es un 
planteamiento electoralista del PP en el momento en la coyuntura que estamos viviendo, y 
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entonces yo creo firmemente en que con este tema, como con muchos otros temas 
sociales, otros muchos temas de los vecinos, necesidades de los vecinos, no se puede 
hacer electoralismo. Entonces yo le decía además en el correo electrónico que le puse a la 
Sra. Antonia del PP, que yo apoyaría esta moción, incluso cuando yo redacté el correo y se 
lo envio le digo “yo voy a apoyar la moción”. Pero claro, en la reunión de la agrupación 
política del lunes, decidimos no, sino entienden este argumento nos abstendremos. Pero 
decir este argumento, el argumento de decir es necesario el hospital comarcal es 
importante que lo defendamos, es importante estar en el sistema de reorganización del 
nuevo sistema sanitario de Catalunya, y en este tema se enmarca el nuevo hospital 
comarcal. Por lo tanto, dicho esto que he dicho, nosotros nos abstendremos, aún sabiendo 
que si lo hubiéramos presentado un poco más tarde, si hubiera accedido...pero entiendo las 
consignas del partido”. 
 
L’alcaldessa diu: “Nosotros, nos toca dedicir, obviamente, que por eso somos el equipo de 
gobierno en este Pleno. Estoy completamente de acuerdo con el Sr. Argueta en que es un 
planteamiento electoralista, evidentemente. Nosotros también en la misma línea que CiU y 
que ICV-EUiA queríamos haber pactado un tipo de moción en la que todos estuviéramos de 
acuerdo, porque todos queremos la efectiva construcción del hospital, todos queremos 
exigir a la Generalitat el cumplimiento de sus compromisos, y todos consideramos que la 
construcción de este hospital es prioritaria para los ayuntamientos afectados. Nosotros 
afectados indirectamente, porque aunque no vamos directamente al hospital, las 
consecuencias serán positivas para nosotros porque descongestionará el hospital Taulí. 
Pero no estamos de acuerdo con esta moción en el sentido de que, primero responsabiliza 
a este Ayuntamiento en concreto de apariciones públicas que jamás ha hecho, con lo cual 
no vamos a apoyar una moción que habla de unos hechos que efectivamente no se han 
efectuado nunca. Este Ayuntamiento no ha hecho apariciones públicas haciéndose fotos 
anunciando la construcción del hospital, por tanto no podemos aprobar algo que no 
corresponde a la verdad. Porque estamos hablando de este Ayuntamiento. Y nada más, 
nosotros evidentemente votaremos en contra de esta moción, a pesar de que estamos a 
favor de la construcción del hospital, y es una prioridad también para este partido”.         
 
Un cop llegida la moció presentada, pren la paraula la senyora Antonia Escrivà, del grup 
municipal del PP, que diu: “Muy brevemente. Agradezco las posturas incluso de 
abstención, y cada uno siempre respetado. En cuanto a la postura de CiU de que estaba 
mal formulada, he dicho y mantengo que esta moción ha sido presentada en los 
ayuntamientos vecinos con el fin de que todos a una hacer más fuerza, hacer más presión 
donde toca, que es en la Generalitat como bien ha dicho la representante de CiU, y poder 
mover el tema del hospital. En cuanto a lo de que esperar a diciembre porque es una 
moción electoralista, pues miren ustedes, a lo largo de estos 6 años ha habido  muchos 
momentos electoralistas, en los cuales se podía haber presentado. No ha sido este el 
motivo, pero yo me hago una pregunta. Aunque así lo fuera, si con ello se consiguiera la 
construcción del hospital, ¿Qué pasaría? Dicen que el fin justifica o no los medios. En 
cuanto a las apariciones públicas, sabemos perfectamente que este Ayuntamiento no ha 
hecho ningunas declaraciones de prensa en cuanto al tema del hospital, pero si que la Sra. 
Geli ha hecho visita a este Ayuntamiento, y lo que nosotros pretendemos es que, 
relacionado con el tema del hospital, aquellas apariciones públicas en los diferentes 
municipios que están implicados, no dar prensa, no por ningún motivo sino porque se han 
dado 40.000 fechas y ninguna ha sido válida. Simplemente por esto, no porque tengan que 
hacer más o menos apariciones en prensa. Dios me libre de condicionar a nadie en cuanto 
a las apariciones que tiene que hacer. Lo único que posiblemente no entiendo, es que 
entendamos que ahora es bueno la construcción del hospital comarcal, que estamos de 
acuerdo pero no en este mes de octubre, en el diciembre si. A lo mejor en diciembre es 
más necesario”. 
 
L’alcaldessa diu: “A ver, Sra. Antonia, si el objetivo de esta moción era hacer presión para 
presionar a la Generalitat de la construcción del hospital, lo lógico hubiera sido habernos 
puesto de acuerdo y haber consensuado una moción que se aprobara por unanimidad en 



 29 

este Consistorio, reclamando la construcción del hospital. Era tan sencillo como eso. 
Evidentemente ahí también el fin justifica los medios. ¿O es que en el caso de que los 
medios los ponga el PP el fin justifica los medios, y en el caso de otro grupo de este 
Ayuntamiento no justifica los medios? Mire, me parece un poquito demagógico, pero 
vamos, es mi valoración al respecto de sus palabras. Era tan sencillo como eso, todos 
estábamos de acuerdo. En ese punto estábamos todos de acuerdo, y se comentó en la 
Junta de Portavoces, todos queremos la construcción del hospital, todos exigimos a la 
Generalitat el cumplimiento de sus compromisos. Era tan sencillo como haber pactado la 
moción, que era lo que proponíamos todos. Y el Sr. Eusebio Argueta esa moción no la 
hubiera tachado de electoralista, y la hubiera apoyado sin ningún tipo de problema, era tan 
sencillo como eso”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que 
diu: “Jo només volia comentar que, a veure, jo no se si he arribat a dir que està mal 
formulada, el que si que tinc clar es que està mal orientada. Perquè vostès estan afirmant 
que presenten aquesta moció per a pressionar a la Generalitat, però si això fos així, el meu 
sentit comú em diu que això hauria de ser un acord de la moció, i aquest acord no està. Es 
a dir, el primer acord és manifestar públicament la reivindicació de la construcció del nou 
hospital, com a prioritat per a aquest Ajuntament, val. El segon es que els diferents 
responsables de l’Ajuntament no facin notes de premsa. Això ja ho ha comentat la senyora 
Alcaldessa, aquí no toca. El tercer, comunicar aquest acord als veïns, d’acord. El quart, 
anul.lar qualsevol aparició prevista, això va en la línia del segon, per tant o toca. I el 
cinquè, comunicar el present acord a les administracions. Clar, no hi ha una petició formal 
de “exigim a la Generalitat de Catalunya que faci d’un cop, el que ha promès, l’hospital 
general”. No hi ha res. En comptes d’això, hi ha tot un seguit de frases que generen 
aquesta sensació de que els ajuntaments tenen algun tipus d’obligació al respecte. 
“Teniendo en cuanta la obligación de los máximos responsables locales de anteponer el 
interés de los vecinos por encima de intereses partidistas, electorales y/o de apariciones en 
prensa”, clar, s’està sempre focalitzant el tema aquest, quan el problema no és aquest.   El 
problema és, la Sra. Geli no compleix els seus compromisos, o el senyor Castells no 
compleix els seus compromisos. O el PSC no compleix els seus compromisos des de la 
Generalitat. O el tripartit no compleix els seus compromisos des de la Generalitat. El cas és 
que aquest hospital està parat. Ja porta retard respecte l’acord que hi havia, i no solament 
porta retard sinó que quan demanes informació, rebem informació contradictòria. Això és el 
que havia de posar, creiem. Creiem, des de la nostra postura”. 
  
Es procedeix a la votació de la moció presentada, la qual es denega per majoria amb 11 
vots en contra (PSC), 2 abstencions (1 ICV-EUIA, 1 CIU), i 4 a favor (3 AEB, 1 PP) la 
següent moció. 
 
“Teniendo en cuenta que las obras del nuevo Hospital Comarcal a día de hoy no se han 
comenzado. 
Teniendo en cuenta la necesidad de dar respuestas al malestar de los vecinos por la falta 
de este servicio hospitalario tan necesario en este municipio y comarca. 
Teniendo en cuenta la periodicidad desde el 2004 de convocar a la prensa para anunciar 
calendarios para el inicio de construcción del Hospital y que no se ha cumplido con los 
calendarios. 
Teniendo en cuenta la pérdida de credibilidad de las Instituciones ante el hecho de 
prometer sistemáticamente aquello que no se cumple. 
Teniendo en cuenta la obligación de los máximos responsables locales de anteponer el 
interés de los vecinos por encima de intereses partidistar electorales y/o de apariciones en 
prensa. 
Teniendo en cuenta la necesidad de responder a la lógica preocupación de nuestro vecinos 
sobre el futuro hospitalario sanitario en nuestra zona. 
 
Por estas razones el grupo municipal popular propone al Pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 



 30 

 
Primero. Manifestar públicamente la reivindicación de la construcción del nuevo Hospital 
Comarcal como prioridad de este ayuntamiento. 
 
Segundo. El compromiso de los máximos responsables de este ayuntamiento de no hacer 
más apariciones públicas ni convocar a los medios de prensa junto a responsables de la 
Generalitat en este tema, hasta que no inicien la construcción del nuevo Hospital. 
 
Tercero. Comunicar estos acuerdos a los vecinos a través de los medios locales. 
 
Cuarto. Anular cualquier aparición que esté prevista y entre en colisión con este acuerdo. 
 
Quinto. Comunicar el presente acuerdo a todas las administraciones y/o entidades 
relacionadas con la financiación y ejecución de estas obras.” 
 
7. MOCIÓ CIU:PER AFAVORIR LA TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL 
 
Es procedeix a la lectura de la moció presentada pel grup municipal de CiU. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal 
de CiU, que diu: “Aquesta moció neix d’un malestar. Aquesta moció neix del malestar que 
en ocasions que el nostre grup municipal té respecte a la seva tasca en aquest Consistori. 
Nosaltres creiem que bàsicament la tasca d’un partit a l’oposició ha de tenir una doble 
vessant. D’una banda hem de fer una bona fiscalització de la feina duta a terme per l’equip 
de govern. Però de l’altra banda, podem ser constructius i aportar les nostres propostes 
perquè les diferents mesures que s’implementen des del Consistori, no siguin només 
producte de l’equip que governa, sinó que siguin també productes de les aportacions dels 
diferents grups municipals, i que per tant s’incorpori la diferent sensibilitat política de tots 
els que hem resultat càrrecs electes per votació, i per tant per decisió de la població. Dit 
això, el problema que se’ns planteja es que quan on vol estudiar un tema, ja sigui per a 
fiscalitzar la feina o per a treballar un tema en concret, es requereix informació. Aquesta 
informació no la tenim els regidors de l’oposició, donat que és l’equip de govern el que 
gestiona les tasques de l’Ajuntament. I el que no pot passar, posaré el cas paradigmàtic de 
les factures de l’aigua que és el més exagerat potser, es que neixi el dubte de malversació 
de l’aigua que s’utilitza a les instal.lacions municipals exteriors, arrel de l’increment sobtat 
d’un 40% en les factures de l’aigua, en els pressupostos del 2008, en el pas dels 
pressupostos del 2007 al 2008, i que l’equip de govern tardi dos anys i mig en lliurar-nos 
aquesta informació. Que també és cert que pot estar mínimament argumentada per canvis 
d’Intervenció, etc. etc. Però clar, dos anys i mig per a treballar un tema, nosaltres creiem 
que és agusat. Llavors, això d’una banda. De l’altra. Molts cops ens hem trobat en què des 
de CiU teníem propostes. Les vies perquè es faci cas a les propostes des d’un grup de 
l’oposició poden esser dues bàsicament. Una mitjançant mocions al Ple. I de l’altra, altres 
vies. Resulta que en ocasions, des de l’equip de govern se’ns ha manifestat a nosaltres 
que, quan presentem una moció no esgotem les altres vies, i que hi ha millors maneres de 
treballar els temes. Exemple, la mesa de treball que vam dur a terme per a treballar un 
tema que ens interessava, i que era un compromís per part nostra de treballar, que era el 
tema de les diferències de cultes. Què succeeix? Succeeix que quan les vies aquestes 
alternatives que no son una moció, no estan establertes, aquestes vies fallen. A mi em 
suposa una pèrdua d’energia important i un atac d’indignació molt gran el fet de que, i ara 
torno amb el tema de la matrícula per a posar un exemple, i ja està. A mi em preocupa 
molt que jo parli amb el regidor responsable sobre un concepte que afecta a esports i que 
afecta a economia, i que després resulta que quan jo demano una valoració, la persona 
responsable d’economia no sap de que l’estic parlant. A mi això em suposa un problema. 
Que em plantejo si es que el PSC té problemes de mala comunicació interna, o si tenen un 
problema amb CiU i havien desestimat aquesta proposta i ja està, i no se m’havia 
comunicat, cosa que al final no ha resultat ser així, perquè s’ha incorporat a les OOFF, o 
què? Però clar, és que hi ha d’altres exemples. Nosaltres aquest estiu vam posar una 
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proposta a sobre la taula. Arrel de veure com diversos nanos de Badia saltaven a la pista 
que hi ha sense cobrir del poliesportiu nou, poliesportiu interior, i també en el pati per 
exemple de l’Institut Federica Montseny, o fins i tot en el pati d’alguna escola, seguint una 
mica la línia d’una moció que Iniciativa va presentar per obrir les patis d’algunes escoles de 
primària, nosaltres vam presentar una proposta per a aprofitar el camp de futbol vell. El 
camp de futbol vell, recordo va tenir una assegurança provisional mentrestant el nou camp 
de futbol estava en obres, perquè la lliga pogués començar i els diferents equips poguessin 
entrenar. Doncs nosaltres vam considerar, vam analitzar la situació i vam considerar d’una 
banda que assumir una possible assegurança perquè aquest camp de futbol estigués 
utilitzat era possible i no suposava una despesa massa gran, de l’altra vam proposar que es 
canviés el vallat de tal manera que el camp de futbol no formés part de les pròpies 
instal.lacions esportives exteriors que, com sabem, no estan en condicions de ser 
utilitzades en condicions, i que passés a ser una espècie de camp a l’aire lliure, amb les 
conseqüències que això suposa, i els que els nens i els nois ja no haurien de saltar res, sinó 
que podrien anar allà a jugar lliurement. Clar, nosaltres no vam presentar una moció al Ple, 
entre d’altres coses perquè volíem esgotar les vies de treballar-ho de forma conjunta amb 
l’equip de govern. Això, com ho fa CiU? Doncs nosaltres sempre utilitzem dues vies: Parlar 
amb el regidor de l’àrea i parlar amb el portaveu del grup. Creiem que aquesta és la 
manera, tot i que no ho sabem perquè no està escrita. Resulta que l’altre dia parlant de les 
OOFF me’n adono que això no s’ha valorat (ja fa mesos, que estic esperant la valoració), 
que això no s’ha valorat, entre d’altres coses, perquè els regidors allà presents no tenien ni 
idea del que s’estava parlant, i es torna a repetir el mateix. Llavors, simplement, per a una 
millor gestió del nostre temps i del nostre esforç, i per a saber exactament com vol l’equip 
de govern, per a facilitar la tasca a l’equip de govern, que ens comuniquem amb ells i els hi 
donem les nostres propostes? I de fet, perquè l’equip de govern agafi una mica el costum 
d’incorporar a dintre de la seva feina diària, el fet d’haver de respondre a les demandes del 
diferents regidors de l’oposició, nosaltres hem presentat aquesta moció, no tant perquè 
vulguem atacar a l’equip de govern dient ara que és que no ens donen mai informació i 
blabla, perquè si que és veritat que ens doneu molta informació, com a mínim CiU rep 
molta informació, ho puc dir no hi ha cap problema, rebem molta informació. Però d’altra 
banda també és veritat que en algunes àrees en concret aquest mecanisme falla. I com que 
no entenem perquè falla, proposem això. Per tant, una de les coses que vam fer és oferir 
aquesta moció als diferents grups perquè ens oferissin propostes, de tal manera que 
l’objectiu era, nosaltres si, aconseguir la unanimitat de l’aprovació del Consistori. 
Bàsicament perquè demanem una modificació del ROM. L’únic grup que ens ha fet una 
aportació al respecte és el PSC, cosa que agraeixo molt. I de fet, malgrat les meves 
reticències respecte l’últim apartat que hem afegit, he pensat que, com sempre, un acord 
implica part de cessió per les dues parts, i per tant acceptem aquesta tercera demanda del 
PSC que insta bàsicament als grups de l’oposició a respectar aquests canals protocol·laris 
que s’han d’establir, i de fet té la mar de lògica. Si el PSC s’ha d’esforçar en un mes a 
establir quins son aquests canals, lo lògic és que desprès se segueixin. Per tant, perfecte. 
Dit això, nosaltres defensem en aquesta moció bàsicament, a part d’establir els canals 
protocol·laris en el termini d’un mes per part del PSC per a poder fer totes aquestes 
gestions, defensem una modificació del ROM perquè el ROM, el Reglament Orgànic 
Municipal, resulta que diu que els regidors tenim dret a la informació, però no diu en quin 
termini. I clar, sinó diu en quin termini vol dir que podem tardar dos anys i mig en entregar 
una informació. Per tant, sol.licitem això. Aquests canvis”. 
     
Seguidament pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, 
que diu: “La verdad es que el único sistema que conocemos es la democracia, y por tanto 
la tenemos que cuidar entre todos, y la moción yo pienso que va en esta línea, en que la 
democracia funcione mejor, y sea más participativa, y sea el ir, llevar y traer, que significa 
esto, transparencia, información. Y yo como veo también a veces nos cuesta, si es que no 
nos dicen que no el equipo de gobierno, no dicen nunca que no. Lo que pasa es que los 
ejemplos ya los ha puesto la portavoz de CiU y yo no me voy a repetir, pero no nos dicen 
que no. Lo que pasa es que nos dan largas, nos dan largas, nos dan largas y puede pasar 
tiempo, si. Han habido unas facturas o los partes de la Brigada que le han faltado, yo 
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cuando los comenta la Sra. Marta me da...entonces, por lo tanto, si que hace falta tener 
los mecanismos, la oposición necesitamos los recursos, necesitamos medios para tener 
este control también. Y esa es la democracia. Yo pienso que lo que pasa es que vosotros 
os lo tomais a mal, os lo tomais muy personalmente. Este es el juego de esta democracia, 
y la tenemos que cuidar entre todos los que estamos aqui en este Consistorio y en los 
nuevos que puedan venir”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que 
diu: “Desde esta formación política, lógicamente votaremos a favor de esta moción, porque 
nosotros si que votamos a favor aquello que nos parece correcto. Pero también 
entendemos que la información no en el tiempo, pero que tenemos derecho a ella y de 
hecho la tenemos. Últimamente nos venimos quejando de eso, del espacio-tiempo, pero 
también hemos de ser conscientes todos de que muchas veces ha habido información que 
ha ido a parar a cauces que no eran los debidos, y que todos tenemos que contemplar este 
compromiso de dar y recibir información, pero respetando las reglas. Entendemos, y como 
he dicho aprobamos esta demanda, porque tenemos derecho a esta información, facilita el 
trabajo y el equipo de gobierno tiene que darnos esta información, mucho más rápidamente 
de lo que viene haciéndolo hasta ahora, es correcto, pero que también la responsabilidad 
por nuestra parte es grande y tenemos que asumirla también, por eso en cuanto al tercer 
punto incorporado estamos plenamente de acuerdo”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Nosotros nos abstendremos. Habíamos hablado de esta moción tal y como estaba 
redactada al principio y estábamos a favor, pero las cosas que se han añadido nos hacen 
temer lo peor. Nosotros nos vamos a abstener en el sentido de que no está definido cuales 
van a ser esos canales de información y no sabemos, porque no lo pone la moción, si van a 
tener que ser decididos por unanimidad y por consenso, etc., y tampoco sabemos la 
definición que va a acabar haciendo el equipo de gobierno sobre lealtad institucional. Por 
cierto, me encantó la frase de “ellos nunca me dicen que no”. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, que diu: 
“Yo creo que a veces nos dejamos llevar por los cabreos iniciales, y algo que podía haber 
sido o que puede ser un acuerdo y que puede ser enfocado desde un punto de vista 
positivo y optimista, desde la fiesta de la democracia o de la responsabilidad compartida 
que tenemos todos aquí y todas, a veces te da la sensación de que esto es un pim pam 
pum contra el equipo de gobierno, y que cada vez que llegamos a un acuerdo, a lo que 
consideramos que es un buen acuerdo, no solamente para nosotros sino también para los 
futuros equipos de gobierno que irán pasando por esta santa casa. No solamente es para 
los 17 regidores y regidoras que estamos hoy aquí, sino que esto se tiene que aplicar y 
tendrá que funcionar año tras año, legislatura tras legislatura, y corresponderá en todo 
caso a los que vengan y a las que vengan detrás modificarlo si lo creen necesario o no. 
Mezclar en el mismo saco la ausencia de información puntual en algunos momentos, el 
retraso en la entrega de información que se ha dado y que se produce, y efectivamente es 
así de cierta información concreta. Y mezclarlo con un acuerdo trabajado por dos grupos 
municipales en concreto, en el que uno da la sensación de que es el malo malo de la 
película y de que todo lo hace mal, llega un momento en que puede llegar a cansar y 
enfadar. Nosotros creemos que esta es una buena moción y podía ser una buena propuesta 
de acuerdo, incluso creemos que es verdad. El ROM habría que abrirlo y trabajarlo, porque 
tiene muchos aspectos que o bien los deja fuera o simplemente no los contempla. O no los 
desarrolla o no los contempla, y por lo tanto, ¿Por qué no podemos abrir el Rom, y hablar 
del ROM? Y decir, abramos un debate para adaptar, mejorar el ROM a los nuevos tiempos 
y a las nuevas necesidades. Hagámoslo también, no hay problema por discutir, hablar, 
consensuar, aquí nos encontrarán. Eso si, cuando nos referimos a aplicar la norma, es la 
norma establecida para todos y para todas, y hay información municipal e institucional que 
tiene digamos unas consideraciones a la hora de ser usada, de ser ofrecida y de ser 
consultada, y por lo tanto todos los aquí presentes, regidores y regidoras, nos tendremos 
que ajustar a esa norma. Porque parte de la democracia, uno de los pilares fundamentales 
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de la democracia es que todos somos iguales ante la ley, y que por lo tanto hay una norma 
que todos debemos cumplir y respetar, conocer, cumplir y respetar. Nosotros votaremos 
que si, daremos apoyo a esta moción con nuestras aportaciones. Incluso aunque hayamos 
tenido la tentación durante breves minutos de cambiar nuestra intención. Pero la 
mantenemos, y seguimos apostando, y creemos sinceramente que lo mismo que hay unas 
reglas y unas normas para obtener información, esas normas también existen a la hora de 
gestionar esa información por parte de los regidores y regidoras de este Consistorio, y que 
muchas veces, o en algunas ocasiones, hay información que no está bien tratada por parte 
de algunos regidores de esta casa. Votaremos que si, por lo tanto esta moción de 
aprobará, pero insistimos que en algunos momentos la forma, como bien ha dicho antes el 
portavoz de la AEB Sergio Escribano, la forma es importante, junto con el fondo. Pero la 
forma es importante. Yo creo que hay que cuidar las formas también a la hora de explicar y 
presentar. Porque a mi personalmente no me ofende, ni me molesta, ni me irrita que me 
critiquen o que opinen sobre mi. No se preocupe, no ponga caras que no va por usted. 
Sencillamente me puede molestar, irritar o indignar que no se ajuste a la realidad en 
algunos casos, porque este gobierno da mucha información. También es responsabilidad de 
los grupos de la oposición guardar esa información que se les da, utilizarla, y si es 
necesario y se puede, distribuirla. Pero no decir tres meses después, dos semanas después, 
o un año después, decir esta información no la tengo, cuando se ha dado. Habría que hacer 
un registro de toda la información que se da, porque a veces nos encontraríamos que 
preguntas que se suelen hacer, ya han sido explicadas previamente, y que por lo tanto esa 
información se tiene. Por lo tanto, todo lo que sea a favor de hacer el trabajo de los 17, de 
los regidores y de las regidoras de este Ayuntamiento, perfecto. ¿Qué esto va a ayudar? 
Seguro que si”. 
 
L’alcaldessa diu: “Yo únicamente añadir, en cuanto a las dudas que plantea el grupo de la 
AEB de temer lo peor del equipo de gobierno, ¿Cómo va a interpretar la libertad 
institucional un equipo de gobierno que ni siquiera aplica el ROM? Para dar mayor 
participación de a los grupos de la oposición en los plenos, sin limitar el tiempo de las 
intervenciones, sin limitar como se tienen que formular las preguntas en los Plenos, el 
temer lo peor de como vamos a interpretar esto. En fin, a mi sinceramente como 
presidenta de este Pleno, como miembro del equipo de gobierno me ofende un poquito. 
Creo que este equipo de gobierno puede haber pecado en muchas cosas. Puede no haber 
dado toda la información que debiera, puede haber dicho que si a todo para no 
tener...bueno, eso es discutible. Puede haber hecho muchas cosas, pero desde luego lo 
que no ha hecho ha sido maliciosamente interpretar las normas de este Ayuntamiento para 
intentar que la oposición no pueda ejercer su derecho a informarse. Porque entre otras 
cosas, no habríamos hecho un monton de reuniones, no habríamos dado información en 
soporte electrónico en ocasiones sobre temas que se estaban trabajando, no nos 
habríamos sentado a debatir un montón de cosas con los grupos de la oposición que 
hemos hecho, no habríamos tenido el respeto de intentar facilitar al máximo la labor de 
cada uno de los regidores y regidoras de este Ayuntamiento, cambiando cuantas veces ha 
sido necesario, horarios, dias, sino se puede dar la información en este soporte la damos 
en otro, que no podemos venir a esta reunión pues intentamos buscar otra hora, en fin, 
creo que sembrar la sombra de la duda sobre el equipo de gobierno, sobre cosas que no 
son ciertas, no me parece justo. Y no me parece justo para este equipo de gobierno. 
Evidentemente, cuando la Sra. Marta Figueras nos hace llegar esta moción, evidentemente 
nosotros si que encontramos que en esa moción se garantiza el derecho a la información 
de la oposición, pero no se establece ningún tipo de obligación por parte de los grupos de 
la oposición de cumplir con esas normas que el equipo de gobierno tiene que determinar. 
Como siempre, se le pide al equipo de gobierno facilitar las cosas, pero luego sino vamos a 
una reunión no pasa nada, sino gestionamos bien la información no pasa nada, si vengo 
cuando quiero al Ayuntamiento no pasa nada, cuando digo que “ay, es que este mes no 
me ha llegado” no pasa nada. Entonces yo creo que si que es preocupante. Igual que 
nosotros entonamos un mea culpa, y nosotros somos lo suficientemente responsables para 
pensar que se pueden mejorar las cosas, yo invito a los grupos de la oposición que también 
hagan una reflexión de que también ellos pueden mejorar las cosas, y si consideran que no 
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pueden mejorar las cosas y que todo lo hacen perfectamente, yo dudo mucho del que se 
cree perfecto, porque poco habrá reflexionado sobre sus propios errores”. 
 
Seguidament intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Yo 
lamento muchísimo las últimas palabras de la Sra. Alcaldesa, sobretodo con la insinuación 
de si no vamos a una reunión no pasa nada, o si vamos por el Ayuntamiento cuando nos 
da la gana no pasa nada. No se exactamente que quería decir con ello y le pido que por 
favor lo aclare. Y cuando dije me temo lo peor, siento la interpretación, bueno, a no 
haberme explicado bien.. A lo que me refería, que ha motivado todo esto, y algunas 
palabras y algunas aseveraciones que considero erróneas y que no se ajustan a la realidad, 
me refería a que me temía lo peor no por la interpretación que pudiera hacer el equipo de 
gobierno de que es lealtad institucional o que son las normas, sino a aprobar...si, repase 
mis palabras y verá como coincide con la aclaración, estarán escritas en breve. Sino no a la 
interpretación que pudieran hacer, sino aprobar esta moción sin tener eso definido. Eso lo 
que quería decir, si se ha entendido otra cosa yo lo siento muchísimo porque no era mi 
intención dudar de la interpretación que pudiérais hacer de estas cosas, sino de aprobar la 
moción sin que esto estuviese definido. Si fuera a dudar de aquello, no nos abstendríamos, 
votaríamos directamente en contra”.                  
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal 
de CiU, que diu: “Ara a mi se’m planteja un problema relacionat amb la intervenció directa 
del senyor primer tinent d’alcalde i portaveu del partit socialista, i és el següent. A veure, 
vostè comenta que de vegades certes actituds son producte del cabreig inicial. I vostè 
comenta que en aquesta moció, o com a mínim en la defensa de la moció s’han barrejat 
diverses coses. Podem estar d’acord o no, però pensi que vostè en el seu parlamentari ha 
fet una barreja perillosa i que a mi m’agradaria precisar, si em permet, i és la següent. 
Vostè ha barrejat el seu discurs de la perspectiva que s’ha posat sobre la taula de la feina 
que ha realitzat l’equip de govern, amb el seu malestar pel que fa al mal ús de la informació 
per part d’alguns grups polítics, amb el seu malestar, o seu disgust per determinats afers 
personals que vostè ha pogut patir. Clar, posat dintre d’un mateix argumentari i sinó és així 
em perdona, però jo ho he entès així, posat dintre del mateix argumentari a mi m’agradaria 
precisar el següent. Primer, dir que l’equip de govern amaga o no dóna informació no ha 
sortit mai de les paraules de CiU. Mai. Jo critico que en alguns casos, possiblement degut 
a que el ritme diari de gestió ens focalitza massa l’atenció en sol.lucionar problemes 
immediats, fa que alguns de vostès i preciso, alguns, en ocasions o sempre, depenent de 
l’algun, posin la seva obligació de col.laborar amb els membres de l’oposició en un segon 
terme que no acaba d’arribar, i això no és el mateix que dir que l’equip de govern amaga 
informació, que no dóna informació, que mai ens dóna res o quelcom semblant en els 
termes que ha dit l’alcaldessa. Simplement jo vull precisar que nosaltres això no ho hem 
dit. D’altra banda, aquest partit polític sempre, absolutament sempre, ens hem mantingut 
dintre dels límits que estableix la lleialtat institucional, sempre. Per tant, això és una cosa 
que ja he comentat diversos cops amb vostès, si tenen problemes en aquest sentit, amb 
algun membre de l’oposició o amb algun grup de l’oposició, facin el favor de diferenciar. 
Perquè jo no accepto que el que vostès consideren errors d’uns afecti a la feina seriosa que 
nosaltres estem fent. Insisteixo, serà perspectiva seva, jo aquí no valoraré. Però no 
permeto que se’m posi en el mateix sac, ho sento molt. Segon, el tema dels atacs 
personals, gràcies ja ha dit vostè, no va per a vostè. Fantàstic però clar, ho diu dintre del 
mateix argumentari i a mi em preocupa, no recordo haver criticat mai la seva persona a 
nivell personal, potser la seva gestió si. És més, la seva gestió si com veurem més tard. Dit 
això, m’agradaria precisar també que aquesta incorporació del tercer punt vostès han fet i 
que nosaltres hem acceptat, si m’ha generat problemes com he precisat a l’inici, no ha 
estat perquè nosaltres no creguem que els grups de l’oposició han de respectar els canals 
protocol·laris establerts. No ha estat tampoc perquè creguem que nosaltres no hem de ser 
lleials institucionalment, sinó que m’imagino que per un tema de deformació professional, a 
mi de cop i volta m’ha sobrevingut un dubte gairebé filosòfic o de teoria política, quan he 
llegit la darrera frase que vostès han escrit, que és, tota informació sol.licitada fora dels 
canals i dels terminis establerts, es considerarà per no demanada. I això a mi m’ha generat 
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la sensació de que potser vostès estaven entenent, o estaven rebent aquesta moció com si 
nosaltres ara anéssim a posar un calendari de 30 dies, demanéssim una cosa per instància i 
a partir d’aquí comença tic tac tic tac, i anem tatxant els dies, i el dia 30 si vostès no ens 
ho han donat, “empieza el ataque”, perquè la idea no era aquesta, i això ja ho hem parlat 
amb el portaveu i l’alcaldessa de forma directa. Llavors només precisar això”.           
 
Es procedeix seguidament a votació de la moció presentada, la qual s’aprova per majoria 
amb 14 vots a favor (PSC, CIU, PP, ICV-EUIA) i 3 abstencions (AEB) la següent moció:  
 
Atès que des del grup municipal de Convergència i Unió entenem que un bon funcionament 
de la Democràcia inclou, no només el bon funcionament de gestió de l’ajuntament impulsat 
i dirigit per l’equip de govern que pertoqui, sinó també una feina responsable i seriosa per 
part dels grups de l’oposició. 
 
Atès que una de les tasques dels grups de l’oposició és la d’una correcta fiscalització de la 
feina realitzada per l’equip de govern.  
 
Atès que això només es pot aconseguir si tots els grups amb representació al consistori 
tenen a l’abast la informació necessària per a analitzar les diferents decisions tan tècniques 
com polítiques que executa l’equip de govern. 
 
Atès que el Reglament Orgànic Municipal vigent en aquest ajuntament preveu el marc legal 
necessari per a que aquest intercanvi es dugui a terme, però no especifica els plaços de 
lliurament que l’equip de govern ha de seguir i garantir al respecte. 
 
Atès que en diverses ocasions el termini en que l’equip de govern ha facilitat una 
determinada informació ha sobrepassat el mig any. 
 
Atès que també han mostrat la seva ineficàcia els canals actuals de recepció i posterior 
valoració i treball de les propostes per part de l’oposició i donat el fet que això dificulta 
l’aspecte més constructiu i participatiu dels grups de l’oposició. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Modificar l’article 39 del títol II del Reglament Orgànic Municipal vigent, aprovat el 
passat 2 de novembre de 1994, de la següent manera: 
 
“Article 39 
 
Del dret a la informació.- Els regidors/ores tindran dret a obtenir de l’alcaldia l’accés a totes 
les dades i informacions que es trobin en poder dels serveis administratius, i siguin 
necessàries de conèixer per al normal desenvolupament de la seva funció de regidor/a. 
 
En el cas de que la informació sol·licitada ja sigui generada, l’equip de govern haurà de 
lliurar-la amb un termini màxim de 30 dies. En el cas de que aquesta informació s’hagi de 
generar, l’equip de govern comunicarà per escrit en el plaç de 15 dies hàbils els motius 
tècnics i/o administratius que deroguen el plaç d’entrega i el nou plaç aproximat. 
 
Segon.- Instar a l’equip de govern que expliciti per escrit en termini d’un mes, tant els 
canals protocol·laris que s’han de seguir per aconseguir una determinada informació com 
els mecanismes que s’han de generar des dels grups de l’oposició per a treballar un tema 
d’interès dins del marc del consistori.  
 
Tercer. Instar als grups de l’oposició a respectar els canals protocol·laris establerts i a 
complir fidelment amb els seus compromisos de lleialtat institucional establerts a la 
normativa vigent. Tota la informació sol·licitada fora dels canals i dels terminis establerts 
es considerarà per no demanada. 
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Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració i aprovació d’urgència  
 
9. EXPEDIENT 24/2010 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DE L’EXERCICI 2010 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal 
de CiU, que diu: “ Nosaltres dir que lògicament, com sempre fem hem acceptat el tema 
d’urgència, perquè nosaltres pensem que independentment de l’opinió que puguem tenir 
d’un tema o un altre, si un grup municipal en un moment donat determina que és necessari 
plantejar un tema d’urgència, nosaltres sempre hem donat suport, però llògicament ni hem 
pogut estudiar ni hem pogut analitzar, ni hem pogut fer res amb aquesta modificació 
pressupostària. D’altra banda, com que nosaltres vam votar en contra dels pressupostos, 
no podem votar a favor en cap cas, però donat que sembla que el que s’està aquí duent a 
terme es facilitar el pagament per part d’unes entitats de col.laboració, nosaltres ens 
abstindrem”. 
 
Seguidament intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Nosaltres dir que ens abstindrem, com acostumem a fer amb totes les qüestions 
relacionades amb aquests pressupostos”. 
 
Es procedeix seguidament a votació de la moció presentada, la qual s’aprova per majoria 
amb 11 vots a favor (PSC) i 6 abstencions (AEB, CIU, PP, ICV-EUIA).  
 
S’acorda: 
 
Vist l'informe emès per la tècnica d’Acció Sociocultural referent a la necessitat de la 
transferència de crèdit de partides per l'exercici 2010 i atès que es justifica que les baixes 
sol·licitades no comporten cap distorsió en el desenvolupament dels diferents programes. 
  
Atès que per poder atendre les despeses del Servei de Cooperació per a les quals la 
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de 
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions 
legals. 
 
Atès que s’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir sense 
pertorbació del servei. 
 
La transferència proposada afecta al capítol IV i no afecten els crèdits ampliables. Les 
partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o 
altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de 
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de 
cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors. 
 
No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es 
proposa minorar. 
 
Atès allò que disposen els articles 169, 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’article 41 del Reial decret 500/1990 i ateses les Bases d’Execució del Pressupost per al 
2010. 
 
Vist l’Informe d’Intervenció. 
 
S’acorda: 
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Primer.- Aprovar l'expedient 24/2010 de modificació de crèdits del pressupost de despeses 
mitjançant transferència de crèdit, a les partides que es detallen en l'annex que s'adjunta i 
forma part d'aquesta proposta, corresponent a l’estat de despeses per a l'exercici  2010, 
segons el següent resum: 
 
DESPESES 
 
Partida   Concepte                      C.Consignats     Augment       Disminució      Crèdit Final 
 
0703 2510 48908        Subv. Activitats                    16.000,00            0,00     16.000,00               0,00   
0703 2510 48913        Conv. Vínculos Ahímsa                  0,00      5.000,00     0,00          5.000,00 
0703 2510 48914        Conv. Centre Cultu. N. Badia          0,00       3.454,00             0,00         3.454,00 
0703 2510 48915        Conv. Casa El Salvador      0,00       3.820,00             0,00         3.820,00 
0703 2510 48916        Conv. Comerç Just i Alt.       0,00       3.726,00             0,00         3.726,00   

 
Segon.- Obrir període d’informació pública d’al·legacions i reclamacions, si s’escau. Elevar 
a definitiva l’aprovació inicial, si, transcorregut el període d’informació pública, no ha estat 
presentada cap al·legació o reclamació. Definitivament aprovat, donar compte tant a la 
Generalitat de Catalunya, com als Serveis Territorials corresponents de l’Administració 
Central. 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
La senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, fa vuit preguntes: 
 
8.1 Servei d’Ocupació 
 
La meva primera pregunta és relativa a una determinada informació de fet, curiosament. En 
el mes passat es va aprovar una resolució d’Alcaldia que ratificava la reubicació de la 
regidoria d’Ocupació dins de l’Àrea d’Acció Social. Nosaltres vam donar-hi suport, com 
vostès recordaran en el Ple, però vam demanar una valoració a poder ser escrita, de com 
anat el servei que s’ha efectuat des de la regidoria d’Ocupació des de que va començar la 
legislatura fins ara, i que es pretén aconseguir, objectius a curt i mig termini bàsicament. I 
no se’ns ha fet arribar. I com que a més es va demanar en el Ple, el problema és que 
representa que vostès m’havien de respondre en aquest Ple, i potser han fet aquesta 
valoració i me la poden explicar ara. 
 
8.2 Visita conseller Nadal 
 
La segona pregunta i prec alhora es un cop més manifestar el nostre malestar, aquest cop 
respecte de la visita institucional que va dur a terme el conseller Nadal. Jo ja vaig 
comunicar això, tant al portaveu del partit socialista com a l’alcaldessa de Badia, que no 
pot ser que ens assabentem de la visita del conseller Nadal arrel d’una nota de premsa, i sí 
que és cert, i no tinc cap problema en reconèixer que el senyor portaveu ens va fer arribar 
un mail, però a mi em va arribar abans la nota de premsa. I aquí el problema està en que 
creiem que això té la suficient importància com perquè, com a mínim, tinguem vostès la 
deferència de comunicar-ho abans als membres del Consistori. Llavors podria fer una 
valoració sobre la comunicació i la tasca relativa a aquesta qüestió, però donat el fet de 
que aquesta setmana, els canvis al respecte han estat qualitatius, m’abstindré de fer-los si 
em permet.  
 
8.3 Declaracions barrera sònica 
 
Llavors també voldria manifestar el meu malestar respecte a la nota de premsa que des 
d’aquí es va fer a partir de les declaracions del conseller sobre la barrera sònica. 
Bàsicament em sembla una mica de barra, perquè és que no se dir-ho d’una altra manera, 
que vingui el conseller Nadal i garanteixi que tindrem la barrera sònica, primer sense definir 
quina és la partida pressupostària de la qual trauran els diners que representa que no hi 
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havia fins ara, i a part tenint en compte que com vostès saben venen unes eleccions 
imminents, i aquí el que succeeix és que, en cas de canvi de l’equip de govern, aquí el 
senyor Nadal ha fet la jugada d’escacs de dir, mira jo ja ho he dit, i si ho fan, jo me’n duc 
la medalla, i sinó ho fan, la culpa serà del proper que mani. Em sembla poc seriós...Bueno, 
això ho podem discutir o no, és igual. Jo em limito a manifestar el meu malestar.    
 
8.4 Enquestes Consell de Salut 
 
Quart punt, una pregunta. Resulta que ens van comunicar a la Comissió Informativa 
d’Acció Social que se estaven duent a terme unes enquestes dins del marc del Consell 
Municipal de Salut, i que les feia, sinó vaig entendre malament una empresa externa, i que 
tenien un cost de 8.245,40 euros. Un cop s’han fet les diverses modificacions i tal, perquè 
el preu inicial era més elevat. I el que se’m planteja es que després d’haver parlat amb la 
tècnica responsable del tema, ens comenta que el número d’enquestes no son 1.945 
enquestes, que s’havien de fer en una població entre 65  i 80 anys com jo vaig entendre 
que es deia a la Comissió Informativa, sinó que eren 180 enquestes. Clar, de 1.900 a 180, 
segur que hi ha una explicació raonable com que 1.900 son les persones en total, i que les 
enquestes son 180. Clar, però vostè recordarà que a partir d’aquí es va iniciar un debat 
sobre la capacitat del voluntariat d’aquesta Comissió, de posar-se sobre l’esquena gairebé 
dues-centes...és que recordo els càlculs de la regidora Montse Montañés de la AEB que 
deia, clar, si son 10 voluntaris toquen a gairebé 200 enquestes per cap. Llavors 
m’agradaria que vostès verbalitzés aquí la rectificació. 
 
8.5 Acta en pàgina web 
 
D’altra banda m’agradaria saber com pot haver estat possible que l’acta del Ple de 
setembre sense estar aprovada, hagi aparegut i desaparegut de la web institucional de 
l’Ajuntament, i que hagi estat penjada uns dies i després no. Perquè jo puc entendre que 
sigui un error, però el que no puc entendre és que si, inicialment no estava, com es que de 
cop i volta està i després desapareix. No se, m’agradaria una explicació que segur que n’hi 
ha. 
 
8.6 Estat de Comptes any 2008 
 
D’altra banda, com vostès saben, el dia 19-10 va sortir al telenotícies de Tele1 el fet de 
que Badia del Vallès era un dels ajuntaments que no tenien l’estat de comptes del 2008 
aprovat. I no acabo d’entendre la situació, perquè d’una banda jo diria que vam aprovar 
l’estat de comptes nosaltres en un Ple, del 2008, bueno no diria, afirmo, i de l’altra no 
entenc como si això és així, vostès no han fet una rectificació al respecte. Llavors 
m’agradaria saber si em perdo alguna cosa aquí. 
 
8.7 Tràfic 
 
També m’agradaria saber una cosa sobre un incident que va succeir abans d’ahir, en 
relació a la gestió de la policia local i a la gestió de les obres relatives al canvi d’enllumenat 
que s’està duent a terme en algunes mitjanes, i en relació al trajecte que ha de fer  
l’autobús de SARBUS. Estic parlant concretament de dilluns a 3 quarts de 3, més o menys, 
resulta que hi havia un camió que estava gestionant tot el tema de l’enllumenat públic i 
estava descarregant coses i tal, i per aquest motiu hi havia una valla que impedia el pas a 
l’av. Mediterrani, i estava més o menys a l’alçada del Mercadona. I resulta que hi havia una 
valla i els cotxes giraven per Burgos i es desplaçaven així. Però allà que no hi havia urbana, 
els treballadors van decidir por su cuenta y riesgo al veure el camió, retirar la valla i 
l’autobús va passar, l’autobús de la SARBUS. Va passar i es va quedar allà com uns 25 
minuts parat, esperant, amb el conseqüent problema i destorb de les línies que ja funcionen 
prou malament, de la SARBUS, com vostès ja saben, amb el conseqüent destarot per la 
gent que hi havia allà dintre, 25 minuts esperant a que el camió que estava fent el tema de 
l’enllumenat acabés. I el que més em preocupa i això els hi pregunto a vostès és primer si 
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tenen constància del que ha passat aquí, i com és possible que uns treballadors hagin 
d’exercir les funcions de control i regulació del tràfic. Això d’una banda. Però després de 
l’altra és que diverses persones m’han comentat, jo no ho vaig veure, m’han comentat que 
en aquests 20 ó 25 minuts va passar el cotxe de la urbana, va veure el percal, perquè va 
passar per davant, va girar per Burgos i va agafar la desviació, i no va passar. Llavors a mi 
m’agradaria saber, primer si això és veritat , i si podem averiguar a qui li tocava el torn, qui 
és el responsable i que va succeir. Insisteixo, no és cap acusació, estic preguntant. Es la 
informació que m’ha arribat.  
 
8.8 Cadires Casal d’avis 
 
I per últim, un altre comentari també que m’ha arribat. Se m’informa que el Casal d’avis ha 
comprat 100 cadires. I llavors em plantejava si vostès saben, primer, com s’han 
subvencionat o com s’han finançat aquestes cadires, i segon, que ha succeït amb les 
velles. M’explico. Ja se que el Casal d’avis te una gestió pròpia interna, però els hi 
pregunto simplement per si vostès han dut indicacions o els hi han transmès indicacions  a 
la gent del Casal d’avis sobre que s’havia de fer amb les cadires velles. Si és que no, doncs 
és que no i no passa res. Només saber-ho. 
 
El senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, fa dues preguntes: 
 
8.9 Obres via pública 
 
Si está en el programa previsto de las obras de la via pública de l’enllumenat públic  de 
l’av. Via de la Plata y Mediterráneo y todo esto, si las obras se acabaron a principios de 
septiembre, por ejemplo, no se ven operarios ya, pero si se ven operarios me gustaría saber 
el motivo de porqué están parados todo este tiempo, sobre todo este tiempo del mes de 
octubre, por ejemplo, y otra cosa. Por qué la fuent e...si, el tiempo previsto es el que está,  
pero está cerrada y el otro dia que pasé casualmente vi que estaban moviendo cosas. 
 
8.10 Containers 
 
Quería preguntar también un pequeño incidente, que no se si hace dos dias o tres días fue 
que ha pasado, algunos gamberros sobretodo en la calle Mallorca, quemaron un container 
de basura. Se me ha comentado también que se ha quemado uno en la calle Oporto, o dos. 
Bueno, a mi se me ha comentado esto. Lo comenté en la Comisión Informativa de 
Territorio, donde se habló también del tema este de la seguridad ciudadana, cuando se 
hablaba de los robos en algunos pisos. A ver, me preocupa esto, el hecho. Pero a mi me 
preocupa, me interesa saber que medidas se van a tomar o se están tomadno al respecto.  
 
Seguidament el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, fa un prec i una    
pregunta: 
 
8.11 Conveni amb Caixes 
 
Comenzaría por el ruego. Hace un rato comentábais el tema de la entrega de la 
documentación, que se había de hacer, que se tenía que tener constancia de cual se 
entregaba, se leía y tal. En la Comisión Informativa del mes de septiembre, nos 
comentásteis que nos daríais en la Junta de Portavoces siguiente, el convenio definitivo 
aprobado de la Cajas con el Ayuntamiento. Lo reclamé en la última Comisión Informativa, 
me dijeron que si, continuo sin tenerlo. Es decir, un poco es eso lo que venimos exigiendo 
también a veces, que llegue y nos comuniqueis si se ha dado o no se ha dado, porque igual 
el canal no fue el correcto. Ese es el ruego. 
 
8.12 Marxa contra l’atur 
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Quería preguntar si es cierto que la Policia Local tenian orden de no dejarse acercar a los 
miembros de la marcha contra el paro al Ayuntamiento, si es así, si había algún motivo 
aparente. O sea, es bien sencillo”. 
 
L’alcaldessa diu: “En cualquier caso le haremos entrega de la documentación, no obstante 
dice el ROM, que usted puede consultar esa información, está en Secretaría, de lunes a 
viernes de 8 a 3. Pero no hay ningún problema y se lo enviaremos. Pasaríamos a contestar 
Daría la palabra al compañero Lancho para contestar sobre si se ha hecho una valoración 
de lo llevado a cabo durante esta legislatura en el Servicio de Ocupación y los objetivos a 
corto plazo”. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, que diu: 
“No. No se ha hecho. Estaba buscando exactamente lo que pedía y a lo que me 
comprometí en el Pleno municipal que como bien dice, tendría que tener la contestación en 
el siguiente Pleno, que es el actual, el de hoy. Pero no, no lo tengo, y esto si que , aunque 
usted vaya a dibujar una sonrisa, culpa mia, un despiste mio. En todo caso intentaremos 
hacer una valoración, una memoria de actividades de lo que llevamos de legislatura”  
 
L’alcaldessa diu: “La pregunta sobre el tema de la encuesta de Salud, daría la palabra a 
Raquel”. 
 
Pren la paraula la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural, que 
diu: “Como recordará, Sra. Figueras, en la Comisión Informativa la regidora de Salud no 
podía estar presente por motivos personales, y me pasó la información sobre las 
encuestas, que por cierto no se han iniciado todavía, es un proyecto que está en marcha y 
que todavía no se ha iniciado. Dentro del debate vimos que ciertamente faltaban algunos 
datos de los que yo no disponía y me comprometí a averiguar que pasaba. Entre ellos, uno 
de los puntos bàsicamente que se debatió era el número de encuestas que se decía que se 
iba a hacer, que efectivamente el dato que yo di era el número de población que hay en 
Badia entre 65 y 80 años. De esa población se cogerá una muestra representativa, que son 
184, y es el número de encuestas que se hará. La técnica de Sanidad me está preparando 
la información para pasársela, y en eso estamos”. 
 
L’alcaldessa diu: “En cuanto al tema del Pleno de septiembre, responderá Lancho”. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, que diu: 
“Pues efectivamente se colgó el acta del Pleno de septiembre. Yo quiero creer que ha sido 
un exceso de celo a la hora del trabajo que se hace de comunicación, de intentar tener al 
dia las actas que deben de ser públicas para que sirvan de información a la ciudadanía, que 
accede a Internet a través de la página web de nuestro Ayuntamiento, y fue un exceso de 
celo. Se detectó el error y se corrigió. No hay más. Por supuesto, como regidor de 
comunicación, en todo caso la responsabilidad siempre es mia en este caso”. 
 
L’alcaldessa diu: “En relació al Compte 2008, donaria la paraula al senyor David Sanuy”. 
 
Intervé el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “Efectivament el 
Compte General es va aprovar el mes de maig, es van establir els plaços d’exposició 
pública corresponents, i efectivament la tramesa de Compte General a les instàncies 
competents es va realitzar. Arrel de veure la notícia a TVE, que també havia sortit a 
l’Agència Catalana de Notícies, en posem en marxa, i el senyor Interventor fa les gestions 
oportunes per a esbrinar a veure què havia passat, i efectivament hi havia hagut un 
problema amb la tramesa electrònica que es va subsanar precisament el mateix dia, i el 
Compte General el vam presentar i està tot correcte, com marquen els mecanismes”. 
 
L’alcaldessa diu: “Tema del trajecte de l’autobús. Senyor Antonio Sabariego”. 
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Pren la paraula el senyor Antonio Sabariego, regidor de Via Pública, Seguretat Ciutadana, 
Transports i Manteniments, que diu: “Primeramente decir que no tengo constancia de los 
hechos que menciona. Consultaré los partes servicio. Lo que si me gustaría concretar la 
hora para definir el turno de servicio ya que a las 14 hacen el relevo...consultaré los partes 
de servicio y hablaré con el personal de servicio el dia en cuestión. De forma genérica decir 
que desde el primer dia, con la dirección facultativa de la obra, quedó muy claro que 
cualquier afectación que hubiera a nivel viario de corte de tráfico, debía ser consultada la 
Policia Local, y deberían requerir la presencia de la Policía Local para actuar en 
consecuencia. 
Contestando al regidor de Iniciativa, el tema de los contenedores se produjo el lunes, se 
conoció primero el de Oporto, fue el lunes a las 4 y algo de la tarde, primero fue en Oporto 
y luego en Menorca. Se atendió a requerimiento de una denuncia vecinal, parece ser que 
son tres individuos semicamuflados, por lo que esto es algo que consideramos a nivel 
policial que no es casuístico ni acto gamberril, que puede ser alguna cosita más. No lo 
sabemos, estamos en prevención. La cuestión es que no se pudo localizar la placa del 
vehículo, que iban en vehículo tres personas, una conduciendo y las otras cometieron los 
actos. Se pasó nota a la Policía Local y a Mossos, hicieron un seguimiento, no los 
localizaron, y no tenemos matrícula. Tenemos la definición del coche, y se está haciendo 
un seguimiento del coche en cuestión. 
Un poquito ligado a su cuestión sobre el antecedente de los robos efectuados en viviendas, 
decir que como consecuencia de ello y de la preocupación que suscitó, la alcaldesa 
convocó el lunes una junta extraordinaria local de Seguridad, con la presencia de Mossos y 
Policía, para tratar de atajar el tema, ligando una cosa con la otra, y a través del 
ofrecimiento hecho por Mossos del nuevo servicio a implantar a partir del 15 de noviembre, 
de un servicio de patrullas de paisano, que van a servir a toda el área básica de Policía, en 
Cardanyola, Ripollet...son seis agentes que van a empezar a trabajar el tema. En Badia 
concretamente, tanto el tema de seguimiento de entradas a viviendas, como casualmente 
el tema de la quema de contenedores, por si es alguna cosita algo más que un hecho de 
gamberrismo. Decir que hay una preocupación relativa mientras no se vaya a más, decir 
que hemos detectado 5 entradas a domicilio en los últimos tres meses, lo cual en números 
reales no son demasía, pero acostumbrados a como tenemos el municipio, produce cierta 
preocupación. Decir que estamos trabajando en ello, tanto Policia Local como Mossos, 
tenemos localizados los focos, las horas de incidencia, son básicamente jueves y viernes a 
una hora entre la hora de mercadillo y entre 10 y 2 de la tarde, el modus operandi siempre 
es el mismo, y por lo que parece ser la descripción de las personas coincide. Por lo tanto, 
vamos a actuar en consecuencia, vamos a reforzar los servicios jueves y viernes, y así 
mismo vamos a tener patrullas de paisano en la franja de la mañana y la noche en el 
municipio, por parte de Mossos. Ligado a esto, hemos propuesto una serie de medidas de 
comunicación a la población. Vamos a hacer un par de jornadas, sobre todo a lo que 
consideramos puede ser el colectivo más sensible en el tema, que son personas mayores o 
desprotegidas. Vamos a hacer dos jornadas de comunicación, unos consejos de seguridad, 
y en cuanto tengamos establecido el calendario os lo comunicaremos. 
En contestación a la pregunta de la AEB, me deja perplejo. La primera notícia, ni rumor, 
nada. Ese dia estábamos en una reunión de trabajo, estábamos fuera del municipio, pero 
vamos ni por asomo. No se de donde ha salido la noticia, ni quien, pero vamos la Policía 
Local no tenía absolutamente ninguna orden en ningún sentido”. 
 
L’alcaldessa diu: “En cuanto al tema del Casal d’Avis y su compra de sillas y donde las han 
enviado, preguntaremos al Casal d’Avis”. 
 
Intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “No, no. Només vull 
saber si l’Ajuntament els hi ha donat alguna indicació sobre com actuar en aquest tema. 
No cal que vostès preguntin res. Només això, saber-ho. Vostès han donat alguna indicació? 
Es que ho pregunto perquè no és la informació que m’ha arribat. Si jo els estic preguntant 
això és perquè algú m’ha dit “que el Ayuntamiento ha dicho”. Estic preguntant això. 
Vostès diuen que no?”  
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L’alcaldessa diu: “El Ayuntamiento, el edificio del Ayuntamiento no suele hablar, yo lo que 
puedo constatar es que ni la Sra. Montserrat Jiménez ni la Sra. Raquel Gracia han dicho 
nada al respecto, ni yo, obviamente, en representación de la institución. 
Tema obras vía pública, el Sr. Lancho tiene la palabra”. 
 
 Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, que 
diu: “La obra del alumbrado público todavía no ha finalizado, y han ido por fases. 
Empezaron por Via de la Plata, han ido avanzando, ahora ya están digamos en el momento 
que ya están sustituyendo lo que son las farolas, están sacando las antiguas y están 
terminando de colocar las nuevas, y aún quedará una tercera fase que es el tema del 
asfaltado y la colocación de los árboles que tienen que ir. En una obra más acotada en el 
espacio, seguramente los trabajadores que están ahí se van viendo en la zona de trabajo. 
Aquí en este caso, como estamos hablando de casi todo el perímetro de Badia, es difícil 
decir que una obra está parada o no, la obra sigue trabajando, sigue a su ritmo, cumple los 
plazos que estaban marcados, y seguramente incluso puede ser que adelante en alguna 
semana la entrega de la obra y que por lo tanto, va a buen ritmo. 
Las fuentes, me consta que la de Burgos es la única que ha sufrido un pequeño retraso, 
pero que tampoco le quedará mucho para su finalización y entrega”. 
 
Intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Molt breument. La 
primera, donat que no se m’ha lliurat la valoració de la regidoria d’Ocupació, m’agradaria 
saber el plaç aproximat d’entrega. Només això. Per saber-ho. 
I, m’agradaria saber aprofitant la moció aprovada en aquest Ple, m’agradaria saber si això 
és documentació que ja està feta o documentació que s’ha d’elaborar”. 
 
L’alcaldessa diu: “Evidentment, si és una valoración de la feina feta fins a la data, s’ha 
d’elaborar, obviament. S’ha d’elaborar”. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Una 
cosa, Antonio. En la información esta, en la noticia que tu dices de donde me la saco, es 
voz de los propios integrantes de la marcha. Ellos vinieron manifestando a la Asociación de 
Parados de Badia, pues esa misma situación, que incluso tuvieron un forcejeo con la Policia 
puesto que no les dejaba acercarse a las dependencias municipales para entregar un 
escrito. Decir esto, que de ahí saco la noticia, y de aquí es la que yo traigo y solamente 
pregunto si esto es cierto y tal. La noticia es el comentario, solamente”. 
 
L’alcaldessa diu: “A ver, yo ese dia si que estaba, y lo que pasó fue un malentendido con 
la persona que estaba en la puerta. En ningún caso había policía. Que yo les dije que 
subieran a hablar conmigo a mi despacho, el entendió que no subieran a hablar conmigo, y 
les dijo que no. Inmediatamente, a los dos minutos como no subían bajé yo, y les hice 
subir. Pero en ningún caso hubo ninguna restricción policial que les impidiese la entrada. Ni 
mucho menos. Yo bajé a por ellos. Vamos, estuvimos en mi despacho hablando”  
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
son les vint-i-una hores i cinquanta minuts, i per a constància, estenc la present acta. En 
dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 
 


