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ACTA NÚM. 4/2010   
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 28 D’ABRIL DE 2010 
 
Badia del Vallès, vint-i-vuit d’abril de dos mil deu. 
 
El Ple de la corporació quan son les dinou hores, 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 
Montserrat Carbonell Rosell    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 Gaudéns que certifica, i amb la presència de 
l’interventor accidental, senyor Raul López Borras. 
 
Excusa la seva assistència de els/les regidors/res David Sanuy Sales, Montserrat Jiménez 
Molina. 
 
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 les actes de les sessions que van tenir lloc els dies 24 
de febrer de 2010 (ordinària) i 18 de març de 2010 (extraordinària), 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. 1102/09, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un 

import total de 3.984,01 euros, segons la relació comptable d’ordres de pagament 
núm. 0/2009/155. 

 
2. Núm. 1103/09, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un 

import total de 2.720,70 euros, segons la relació comptable d’ordres de pagament 
núm. 0/2009/156. 
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3. Núm. 1104/09, d’aprovar l’expedient núm. 53/2009, de transferència de crèdit a 
partides pressupostàries de l’exercici de 2009. 

 
4. Núm. 1105/09, d’aprovar els documents fase A per import de –42.762,25 euros, 

D i AD per import de – 72,26 euros i els documents fase O i ADO per import de 
21.492,92 euros, tramesos per les diferents Àrees gestores de les despeses. 

 
5. Núm. 1106/09, d’aprovar els documents fase O i ADO per import de 902,10 

euros, tramesos per les diferents Àrees gestores de les despeses. 
 
6. Núm. 1107/09, de formalitzar i subscriure un conveni amb el Consell Esportiu del 

Vallès Occidental Sud, per import de 6.000 euros. 
 

7. Núm. 1108/09, d’aprovar els documents fase O i ADO per import de -1.578,47 
euros, tramesos per les diferents Àrees gestores de les despeses. 

 
8. Núm. 79/10, d’aprovar els documents comptables AD genèrics corresponents a 

l’exercici 2010 del personal inclòs a la plantilla pressupostària. 
 

9. Núm. 80/10, d’inscripció, amb caràcter provisional, de l’entitat denominada 
“Associació Diannah-Bah-Catalunya Ajuda i Acció - DCAA” al Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions, amb el número EAC 122-10. 

 
10. Núm. 81/10,  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 31 de gener 
de 2010. 

 
11. Núm. 82/10, de nomenar la senyora Eva Pellisé i Cànovas, arquitecta per a la 

direcció tècnica de les obres de reforma integral d’urbanització del carrer Algarve. 
 

12. Núm. 83/10, de practicar liquidació dels havers de diferents treballadors, atesa la 
finalització dels seus contractes. 

 
13. Núm. 84/10, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al mes de 

gener de 2010. 
 

14. Núm. 85/10, d’autoritzar el canvi de matricula en la reserva d’estacionament 
concedida al senyor Rubén Mancera Fernández, davant el núm. 1 del carrer 
Santander. 

 
15. Núm. 86/10, de donar de baixa del padró del mercat ambulant la senyora Núria 

Delgado Guerra, com a titular de la parada núm. 78. 
 

16. Núm. 87/10, de donar de baixa del padró del mercat ambulant la senyora M. 
Dolores Galvan Tellez, com a titular de la parada núm. 104-105. 

 
17. Núm. 88/10, d’aprovar la llista de guanyadors del concurs Nadal 2009, segons 

acta del jurat del Concurs d’Aparadors, i aprovar els documents comptable ADO 
per import dels premis, 270,00, 210,00 i 150,00 euros respectivament. 

 
18.  Núm. 89/10, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
19. Núm. 90/10, 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. 
10008568. 
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20. Núm. 91/10, de designar l’arquitecta senyora Marta Vicens Núñez per a realitzar la 
valoració de diversos expedients de constrenyiment. 

 
21. Núm. 92/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 12 de febrer de 

2010. 
 

22. Núm. 93/10, de declarar extingida la relació laboral amb el senyor Domingo Martin 
Garcia, atesa la defunció del treballador. 

 
23. Núm. 94/10, d’assignar funcions administratives d’Alcaldia a la senyora Rosa 

Caballero del Castillo, amb efectes del dia 1 de gener de 2010 i fins la 
reincorporació de la senyora Remedios Martinez Martinez. 

 
24. Núm. 95/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 

indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Mohamed El Mrini. 
 

25. Núm. 96/10, de nomenar el senyor José Manuel Roque Damota secretari 
accidental, amb efectes del dia 16 de febrer de 2010 i fins la reincorporació de la 
secretaria titular. 

 
26. Núm. 97/10, de concessió d’una bestreta per import de 500,00 euros, al senyor 

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

 
27. Núm. 98/10, de comparèixer com a administració demandada en el Procediment 

Abreviat 247/2008 B, interposat per la senyora Dolores Veredas Campos, en 
relació a un expedient de responsabilitat patrimonial. 

 
28. Núm. 99/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 18 de febrer de 

2010. 
29. Núm. 100/10, de convocatòria del Ple municipal ordinari, pel dia 24 de febrer de 

2010. 
 
30. Núm. 101/10, de contractació del senyor Raul Ruiz Elena amb la categoria 

d’operari d’obres manteniment, mitjançant contracte laboral per interinitat, amb 
efectes del dia 11 de febrer de 2010 i fins que la plaça es cobreixi pel procés de 
selecció extern o per promoció interna en els termes legalment establerts. 

 
31. Núm. 102/10, de contractació de la senyora Ana Vera de los Rios amb la categoria 

de monitora de l’Escola Taller INNOVA, mitjançant contracte laboral a tems parcial 
per obra o servei determinat, amb efectes del dia 11 de febrer de 2010 i fins el 26 
de juny de 2010. 

 
32. Núm. 103/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 

indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Susana Sánchez Gálvez. 
 

33. Núm. 104/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Maite Vivancos Luna. 

 
34. Núm. 105/10, 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. 
10009950. 

 
35. Núm. 106/10, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
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36. Núm. 107/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor David Rojo Arenda. 

 
37. Núm. 108/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel proper dia 26 de 

febrer de 2010. 
 

38. Núm. 109/10, d’autoritzar la senyora Carmen Garcia Barba l’OVP mitjançant la 
instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Via de la Plata, s/n, durant el 
període del 16 de gener  de 2010 fins el 15 de febrer de 2010. 

 
39. Núm. 110/10, d’autoritzar el senyor Esteban González Gutiérrez l’OVP els dijous, 

mitjançant la instal.lació de remolc per a la venda de productes de xurreria. 
 

40.  Núm. 111/10, d’autoritzar el senyor Emilio Avedaño Burillo l’OVP els dijous, 
mitjançant la instal.lació d’exposició de màquines de cosir. 

 
41. Núm. 112/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/005 al senyor Isaac 

Calvo Torres. 
 

42. Núm. 113/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/009 al senyor 
Jaume Vivet i Muret, en representació de Gas Natural. 

 
43. Núm. 114/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/008 a la senyora 

Marta Bárdenas Pielias, en representació de Miquel Alimentació Grup. 
 

44.  Núm. 115/10, d’autoritzar el canvi de lloc en la reserva d’estacionament que té 
concedida la senyora Antonia Albert Peñalver davant el núm. 16 de l’av. Eivissa. 

 
45. Núm. 116/10, d’autoritzar la senyora Josefa Rodriguez Heredia l’OVP el dia 25 de 

març de 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada de venda de palmes. 
 

46.  Núm. 117/10, d’autoritzar la senyora Maria Fernandez Fernandez l’OVP el dia 22 
de març de 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada de venda de palmes. 

 
47. Núm. 118/10, d’acceptar una subvenció de 16.813,50 euros atorgada per la 

Diputació de Barcelona, destinada al finançament dels Serveis Socials Bàsics. 
 

48. Núm. 119/10, d’acceptar els ajuts inclosos en el Programa del PUOSC, acceptar la 
normativa i nomenar la senyora Eva Pellisé Cànovas com a directora facultativa de 
les obres, i  la senyora Sandra Mota Nogales com a arquitecta ténica 
col.laboradora. 

 
49. Núm. 120/10, de concessió d’una bestreta per import de 284,71 euros, al senyor 

Antonio Lort Cuenca, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària d’estiu de 2010. 

 
50. Núm. 121/10, de deixar sense efectes la resolució d’inscripció provisional 

practicada a nom de l’associació Diannah-Bah-Catalunya Ajuda i Acció - DCAA, i 
inscriure-la amb caràcter definitiu al Registre Municipal d’Entitats i Associacions, 
amb el número EAC 1220-10. 

 
51. Núm. 122/10, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
52. Núm. 123/10, de concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb 

disminució, modalitat titular conductor, al senyor Gregorio Muñoz Durán. 
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53. Núm. 124/10, de sol.licitar a l’Institut Català de les Dones una subvenció de 
15.000,00 euros per finançar les despeses derivades de la implementació del Pla 
Local d’Igualtat. 

 
54. Núm. 125/10, de justificar la subvenció atorgada pel Departament d’acció Social i 

Ciutadania, per import de 82.860,92 euros, destinats a la col·laboració en el 
desenvolupament del pla local per a la inclusió social. 

 
55. Núm. 126/10, de justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per 

import de 6.000,00 euros, destinats a la promoció de la igualtat d’oportunitats 
entre les dones i els homes. 

 
56. Núm. 127/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel proper dia 5 de 

març de 2010. 
 

57. Núm. 128/10, de nomenar l’arquitecta senyora Eva Pellisé i Cànovas, directora 
técnica de les obres d’adequació de l’espai d’us general situat al carrer de 
Saragossa. 

 
58. Núm. 129/10, de nomenar l’arquitecta tècnica senyora Sandra Mota Nogales, 

coordinadora de Seguretat i Salut de les obres d’adequació de l’espai d’us general 
situat al carrer de Saragossa. 

 
59. Núm. 130/10, de nomenament del senyor David Sanuy Sales alcalde accidental 

durant els dies 7 al 10 de març, per absència de l’alcaldessa titular. 
 

60. Núm. 131/10, de variacions de la nòmina del personal de l’Ajuntament, 
corresponents al mes de febrer de 2010. 

 
61. Núm. 132/10, de concessió d’ajuts de fons social segons Conveni i Acord 

regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, 
corresponents al mes de febrer de 2010. 

 
62. Núm. 133/10, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros, a la 

senyora M. Rocio Matillas Aparicio, sense interès i a compte de les retribucions de 
la mensualitat de març de 2010, i de concessió d’una bestreta per import de 
400,00 euros, a la senyora M. Rocio Matillas Aparicio, sense interès i a compte de 
les retribucions de la paga extraordinària d’estiu de 2010. 

 
63. Núm. 134/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 

indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Josefa Carreto Guerrero. 
 

64. Núm. 135/10, d’autoritzar la senyora Maria Torres Contreras l’OVP el dia 23 d’abril 
i 1 i 2 de maig 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada de venda de flors. 

 
65. Núm. 136/10, d’autoritzar la senyora Mariana Torres Contreras l’OVP el dia 23 

d’abril de 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada de venda de flors. 
 
66. Núm. 137/10, d’autoritzar la senyora Damiana Singla Espinosa l’OVP el dia 23 

d’abril i 1 i 2 de maig 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada de venda de 
flors. 

 
67. Núm. 138/10, d’acceptar la renúncia de la senyora Maria Fernández Fernández a 

l’autorització d’OVP per a la venda de palmes. 
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68. Núm. 139/10, de concessió d’una bestreta per import de 50,00 euros, a la senyora 
M. Rosario Torrecillas Blanco, sense interès i a compte de les retribucions de la 
paga extraordinària d’estiu de 2010. 

 
69. Núm. 140/10, d’autoritzar la senyora Lu Yan Qiu l’OVP mitjançant la instal.lació de 

terrassa, davant el local de la Plaça Major s/n, durant el període de l’1 de març  de 
2010 fins el 31 d’octubre de 2010. 

 
70. Núm. 141/10, d’autoritzar la senyora Lu Yan Qiu l’OVP mitjançant la instal.lació de 

terrassa, davant el local de la Plaça Major s/n, durant el període de l’1 de març  de 
2010 fins el 28 de febrer de 2010. 

 
71. Núm. 142/10, d’autoritzar la senyora Consuelo Muñoz l’OVP els dies 22 i 23 

d’abril i 1 i 2 de maig 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada de venda de 
flors. 

 
72. Núm. 143/10,  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 28 
de febrer de 2010. 

 
73. Núm. 144/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 12 de març de 

2010. 
 

74. Núm. 145/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Mayte Muñoz Martínez. 

 
75. Núm. 146/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 

indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Maria del Mar Ayllón 
Morales. 

 
76. Núm. 147/10, de fer efectiva la baixa del senyor Iván Fernandez de la Osa i 

finalitzar l’expedient núm. 23/09, d’acord amb l’informe del Consell 
d’Empadronament. 

 
77. Núm. 148/10, d’aprovar i signar l’Addenda III al conveni de col.laboració amb la 

Diputació de Barcelona, destinat al desenvolupament del programa d’agents locals 
d’igualtat. 

 
78. Núm. 148/10, d’aprovar i signar l’Addenda II al conveni de col.laboració amb la 

Diputació de Barcelona, destinat al desenvolupament del programa d’agents locals 
d’igualtat. 

 
79. Núm. 149/10, d’aprovar i signar l’Addenda II al conveni de col.laboració amb la 

Diputació de Barcelona, destinat al desenvolupament del programa d’agents locals 
d’igualtat durant el període desembre de 2007 a 31 d’octubre de 2010. 

 
80. Núm. 150/10, de designar l’arquitecta senyora Marta Vicens Núñez per a realitzar 

la valoració de diversos expedients de constrenyiment. 
 
81. Núm. 151/10, d’aprovar i signar un conveni de col.laboració amb la Diputació de 

Barcelona, destinat a la continuïtat del programa d’agents locals de diversitat i 
ciutadania. 

 
82. Núm. 152/10, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros, al senyor 

Blas Rojo López, sense interès i a compte de les retribucions de la mensualitat de 
març de 2010. 
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83. Núm. 153/10, de concessió d’una bestreta per import de 800,00 euros, al senyor 
Alberto Garcia Garcia, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària d’estiu de 2010. 

 
84. Núm. 154/10, de concessió a la senyora Elena Gutiérrez Muriana, de la reducció 

d’un terç de la jornada de treball per la cura del seu infant, amb efectes del dia 2 
d’abril de 2010, amb el dret a percebre el 80 per cent de la seva retribució. 

 
85. Núm. 155/10, de concessió d’una bestreta per import de 974,12 euros, a la 

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

 
86. Núm. 156/10, de reconèixer al senyor José Francisco Costa Garcia el dret a 

percebre el segon i últim termini en compliment d’allò pactat en data 10 de març 
de 2009, per import de 12.500,00 euros. 

 
87. Núm. 157/10, de fer efectiva la baixa del senyor Federico Bernabé Campagnoli, i 

finalitzar l’expedient núm. 22/09, d’acord amb l’informe del Consell 
d’Empadronament. 

 
88. Núm. 158/10, de fer efectiva la baixa de la senyora Manuela Jimenez Aguiar, i 

finalitzar l’expedient núm. 22/09, atès el seu canvi de residència. 
 

89.  Núm. 159/10, de fer efectiva la baixa del senyor Yassine Boujlité, i finalitzar 
l’expedient núm. 20/09, d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament. 

90. Núm. 160/10, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la el senyor Lhou Alaoui.  

 
91. Núm. 161/10, de justificar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona, per import 

de 7.500 euros, destinat a reposició d’elements reductors de contaminació 
atmosfèrica malmesos. 

 
92. Núm. 162/10, de convocatòria de Ple municipal extraordinari el dia 18 de març de 

2010. 
 

93. Núm. 163/10, 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. 
10005611. 

 
94. Núm. 164/10, 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. 
10013150. 

 
95. Núm. 165/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 19 de març de 

2010. 
 

96. Núm. 166/10, de procedir a l’arxiu de diferents expedients sancionadors, 
relacionats a l’annex 10015931, per desconeixement de la identitat dels 
presumptes infractors, i incoar procediment sancionador per incompliment de 
l’obligació de facilitar la identitat del conductor. 

 
97. Núm. 167/10, 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. 
10015471. 

 
98. Núm. 168/10, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients 

sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT. 



 8 

 
99. Núm. 169/10, de concessió d’una bestreta per import de 500,00 euros, al senyor 

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

 
100. Núm. 170/10, d’autoritzar el senyor Antonio Carmona Torres l’OVP el dia 

23 d’abril de 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada de venda de flors. 
 
101. Núm. 171/10, d’autoritzar la senyora Tabita Fernández Navarro l’OVP el dia 

23 d’abril de 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada de venda de flors. 
 
102. Núm. 172/10, d’autoritzar la senyora Jésica Fernández Navarro l’OVP el dia 

23 d’abril de 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada de venda de flors. 
 

103. Núm. 173/10, d’autoritzar la senyora Tamara Contreras Santiago l’OVP el 
dia 23 d’abril de 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada de venda de flors. 

 
104. Núm. 174/10, d’autoritzar la senyora Josefa Navarro Moral l’OVP el dia 23 

d’abril de 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada de venda de flors. 
 

105. Núm. 175/10, d’autoritzar la senyora Sarai Fernández Navarro l’OVP el dia 
23 d’abril de 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada de venda de flors. 

 
106. Núm. 176/10, de justificació de la subvenció atorgada per la Diputació de 

Barcelona per import de 3.000,00 euros, destinada a actuacions en matèria 
d’ordenació comercial. 

 
107. Núm. 177/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 

indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Eugenio Giménez Montes. 
 

108. Núm. 178/10, de concessió d’ajuts de fons social segons Conveni i Acord 
regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, 
corresponents al mes de març de 2010. 

 
109. Núm. 179/10, d’aprovar l’expedient número 01/2010 d’incorporació de 

romanents de crèdits de l’exercici 2009 a l’exercici 2010, corresponents a diverses 
inversions i d’altres despeses finançades amb ingressos afectats. 

 
110. Núm. 180/10, de practicar liquidació dels havers del senyor Francisco Asís 

Almagro, atesa la finalització del seu contracte. 
 

111. Núm. 181/10, de contractar el senyor Antoni Jabalera Mateo, amb la 
categoria d’auxiliar de manteniment-conserge, no abans del dia 15 de març de 
2010 i en tant s’reincorpori el senyor Laurentino Garcia Martin del seu permís 
concedit. 

 
112. Núm. 182/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 26 de 

març de 2010. 
 

113. Nüm. 183/10, d’aprovar l’expedient núm. 04/2010, de generació de crèdits 
a partides pressupostàries de l’exercici de 2010. 

 
114. Núm. 184/10, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la 

plaça d’aparcament núm. 165 a favor del senyor Sergio Astasio Cano i la senyora 
Eva Martínez Gómez, fins el dia 28 de novembre de 2052. 

 



 9 

115. Núm. 185/10, de concessió d’ajuts de fons social segons Conveni i Acord 
regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, 
corresponents al mes de març de 2010. 

 
116. Núm. 186/10, de disposició de les vacances de diferents treballadores. 

 
117. Núm. 187/10, de disposició dels torns de vacances de setmana santa de la 

plantilla de l’Ajuntament. 
 

118. Núm. 188/10, d’aprovar i subscriure un conveni amb la Cofradia Padre 
Jesús de Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, per l’import de 6.500,00 
euros, destinat a potenciar accions tradicionals de cultura popular. 

 
119. Núm. 189/10, de prolongar l’assignació de funcions de tècnic coordinador 

d’Acció Social i Cultural al senyor Salvador Avià Faure, de manera temporal i fins a 
la creació de la plaça en plantilla. 

120. Núm. 190/10, de contractar el senyor Antoni Jabalera Mateo, amb la 
categoria d’auxiliar de manteniment-conserge, per situació d’IT del senyor Ginés 
Sánchez Amo, no abans del dia 25 de març de 2010 i fins la reincorporació del 
treballador substituït. 

 
121. Núm. 191/10, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al 

mes de març de 2010. 
 

122. Núm. 192/10, de nomenament del senyor Juan Antonio Lancho Aceituno 
alcalde accidental durant els dies 30 i 31 de març i 1 d’abril de 2010, per absència 
de l’alcaldessa titular. 

 
123. Núm. 193/10, de delegar les facultats per a prestar consentiment 

matrimonial a favor del regidor senyor Eusebio Argueta Chica. 
 
124. Núm. 194/10, de concessió de targeta d’aparcament individual per a 

persones amb disminució, modalitat titular conductor, a la senyora Catalina 
Chantefreut Mosiero. 

 
125. Núm. 195/10, de concessió de targeta d’aparcament individual per a 

persones amb disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora Antonia 
Segovia Ferrer. 

 
126. Núm. 196/10, 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. 10017513. 

 
127. Núm. 197/10, 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. 10015930. 

 
128. Núm. 198/10, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar 

per infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 

129. Núm. 199/10, de procedir a l’arxiu de diferents expedients sancionadors, 
relacionats a l’annex 10019064, per desconeixement de la identitat dels 
presumptes infractors, i incoar procediment sancionador per incompliment de 
l’obligació de facilitar la identitat del conductor. 
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130. Núm. 200/10, 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. 10019063. 

 
131. Núm. 201/10, de contractar la senyora Eva Camarero Benito, amb la 

categoria de recepcionista, mitjançant contracte laboral per obra o servei 
determinat, no abans del dia 29 de març de 2010. 

 
132. Núm. 202/10, de jubilació anticipada per cessament voluntari, de la senyora 

Àngels Rosal Sagalés, amb efectes del dia 30 de març de 2010. 
 

133. Núm. 203/10, de contractar el senyor Francisco Asis Almagro, amb la 
categoria d’auxiliar de manteniment-conserge, no abans del dia 29 de març de 
2010 i en tant s’reincorpori el senyor Laurentino Garcia Martin del seu permís 
concedit. 

 
134. Núm. 204/10, de desestimació dels recursos presentats de diferents 

expedients sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a 
l’ORGT. 

 
135. Núm. 205/10, de practicar liquidació dels havers de la senyora Mónica 

Lizandra Santiago, atesa la finalització del seu nomenament interí. 
 

136. Núm. 206/10, d’abonament dels havers de diferents treballadors 
incorporats amb posterioritat a la confecció de la nòmina del mes en curs. 

 
137. Núm. 207/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/030 a la 

Comunitat de Propietaris de l’av. Mediterrània, 7. 
 

138. Núm. 208/10, de disposició de les vacances d’estiu pendents de gaudir de 
la senyora Àngels Rosal Sagalés. 

 
139. Núm. 209/10, de contractar la senyora Teresa Carceler Labaleta, amb la 

categoria d’auxiliar de biblioteca, per situació d’IT de la senyora Cristina Liarte 
Simón, no abans del dia 6 d’abril de 2010 i fins la reincorporació de la treballadora 
substituïda. 

 
140. Núm. 210/10, de justificar la subvenció atorgada per l’Àrea d’Educació de 

la Diputació de Barcelona, per import de 4.601.49 euros, i destinada a donar 
suport a les xarxes intermunicipals de programes de transició escola-treball. 

 
141. Núm. 211/10, de justificar la subvenció atorgada per l’Àrea d’Educació de 

la Diputació de Barcelona, per import de 2.875,93 euros, i destinada a donar 
suport al desenvolupament de la funció educativa de les famílies. 

 
142. Núm. 212/10, de justificar la subvenció atorgada per l’Àrea d’Educació de 

la Diputació de Barcelona, per import de 2.875,93 euros, i destinada a donar 
suport a l’acompanyament a l’escolaritat i èxit escolar. 

 
143. Núm. 213/10, d’acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de 

Catalunya per import de 125.823,75 euros, destinada a la realització d’accions de 
formació ocupacional. 

 
144. Núm. 214/10, de justificar la subvenció atorgada per l’Oficina de Promoció 

de Polítiques d’Igualtat Home-Dona, per import de 5.000,00 euros, i destinada al 
programa de suport al desenvolupament i creació als centres d’informació i 
recursos. 
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145. Núm. 215/10, de justificar la subvenció atorgada per l’Oficina de Promoció 

de Polítiques d’Igualtat Home-Dona, per import de 3.754,52 euros, i destinada a 
suport a les polítiques locals d’Igualtat d’oportunitats dona-home. 

 
146. Núm. 216/10, de justificar la subvenció atorgada per l’Oficina de 

Participació Ciutadana de la Diputació, per import de 8.183,00 euros, i destinada al 
foment, la divulgació i la promoció de la participació ciutadana i el teixit associatiu. 

 
147. Núm. 217/10, de justificar la subvenció atorgada per l’Àrea d’Igualtat i 

Ciutadania de la Diputació, per import de 1.900,00 euros, i destinada al programa 
d’informació i dinamització als centres d’ensenyament secundari. 

 
148. Núm. 218/10, de justificar la subvenció atorgada per l’Oficina del Pla Jove 

de la Diputació de Barcelona, per import de 5.063,00 euros, i destinada a ajuts pel 
desenvolupament del programa d’activitats. 

 
149. Núm. 219/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 

indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Francisco Cubiles Mulero. 
 

150. Núm. 220/10, d’autoritzar el senyor Antonio Cejudo Gámez l’OVP els 
dijous, per a la venda de gelats. 

 
151. Núm. 221/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 

indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Santos Bico Nchama. 
 
152. Núm. 222/10, de nomenar el senyor José Manuel Roque Damota secretari 

accidental, amb efectes del dia 12 i 13 d’abril de 2010 i fins la reincorporació de la 
secretaria titular. 

 
153. Núm. 223/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 9 d’abril 

de 2010. 
 

154. Núm. 224/10, d’aprovar i subscriure un conveni amb el Centre de IES de 
Badia, per a la formació pràctica en centres de treball i amb l’estudiant senyor 
Julian Garcia Lopez. 

 
155. Núm. 225/10, d’aprovar i subscriure un conveni amb el Centre de IES de 

Badia, per a la formació pràctica en centres de treball i amb l’estudiant senyor 
Manuel Díaz Redondo. 

 
156. Núm. 226/10, d’aprovar i subscriure un conveni amb el Centre de IES de 

Badia, per a la formació pràctica en centres de treball i amb l’estudiant senyor 
Samir Douha. 

 
157. Núm. 227/10, d’aprovar i subscriure un conveni amb el Centre de IES de 

Badia, per a la formació pràctica en centres de treball i amb l’estudiant senyor 
Cristian Verdejo Ojeda. 

 
158. Núm. 228/10,  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 31 
de març de 2010. 

 
159. Núm. 229/10, de reconèixer a la senyora Juana M. Moreno Pardo el 

compliment del període de carència de sis mesos, necessària per tenir dret a la 
percepció del plus d’assistència i puntualitat, amb efectes del dia 1 d’abril de 2010. 
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160. Núm. 230/10, de modificar el full de salari de la senyora Àngels Rosal 
Sagalés, atès que a la liquidació practicada no es van abonar unes variacions de 
nòmina. 

 
161. Núm. 231/10, de practicar liquidació dels havers del senyor Francisco Asís 

Almagro, atesa la finalització del seu contracte. 
 
162. Núm. 232/10, d’autoritzar el senyor José Manuel Roque Damota, perquè 

representi a la Corporació en l’acte de designació de procuradors en el procediment 
abreviat 247/2008-B, promogut per la senyora Dolores Veredas Campos. 

 
163. Núm. 233/10, 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. 10020077. 

 
164. Núm. 234/10, de desestimació dels recursos presentats de diferents 

expedients sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a 
l’ORGT. 

 
165. Núm. 235/10, de desestimació dels recursos presentats de diferents 

expedients sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a 
l’ORGT. 

 
166. Núm. 236/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/017 al 

senyor Jaume Vivet i Muret, en representació de Gas Natural. 
 

167. Núm. 237/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/020 al 
senyor Jaume Vivet i Muret, en representació de Gas Natural. 

 
168. Núm. 238/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/035 al 

senyor Jaume Vivet i Muret, en representació de Gas Natural. 
 

169. Núm. 239/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/010 al 
senyor Ramón Faus Riera, en representació de ENDESA Distribución Elèctrica, S L. 

 
170. Núm. 240/10, de concessió de llicència urbanística al senyor Ramón Faus 

Riera, en representació de ENDESA Distribución Elèctrica, S L, per realitzar estesa 
de línea elèctrica subterrània per a nous subministraments. 

 
171. Núm. 241/10, de concessió de llicència urbanística al senyor Jaume Vivet i 

Muret, en representació de Gas Natural Distribució, SDG SA, per la realització 
d’una cala de 2x1x1 m. al carrer de La Manxa 17. 

 
172. Núm. 242/10, d’aprovar a la senyora Mónica Villar Peña, la liquidació 

provisional de la taxa per permisos d’obres no subjectes a llicències urbanístiques i 
obres de domini públic, per import de 16,70 euros. 

 
173. Núm. 243/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/019 al 

senyor Antonio Bou-Nassar Bayer. 
 
174. Núm. 244/10, de designar l’ORGT com administradors d’usuaris municipals 

de l’aplicatiu WTP, destinat a facilitar l’informació puntual i constant de l’estat de 
la receptació. 

 
175. Núm. 245/10, de portar a terme les obres d’implantació de sistemes de 

cloració i filtració de les fonts públiques de la plaça Major i rotonda de l’av. 
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Mediterrània, mitjançant procediment de contracte menor, amb el contractista 
GARDEN EGARA, S L, per un import de 39.033,50 euros i 6.245,36 euros d’IVA. 

 
176. Núm. 246/10, d’autoritzar el senyor Jerónimo Contreras Rodríguez l’OVP el 

dia 23 d’abril de 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada de venda de flors. 
 

177. Núm. 247/10, de contractar el senyor Francesc Budesca Carrillo, amb la 
categoria de monitor de pintura, per situació d’IT del senyor Francesc Garcoa 
Peñalver, no abans del dia 12 d’abril de 2010 i fins la reincorporació del treballador 
substituït. 

 
178. Núm. 248/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 16 

d’abril de 2010. 
 

179. Núm. 249/10, d’autoritzar a Autoescuelas Perfecto, S L l’OVP els dies 22 i 
23 d’abril de 2010, per a la realització de pràctiques amb carretons elevadors al 
parking del poliesportiu. 

 
180. Núm. 250/10, de justificar la subvenció atorgada pel Servei de Polítiques de 

Diversitat i Ciutadania, per import de 6.000,00 euros, i donar continuitat al 
programa d’agents locals de diversitat i ciutadania. 

 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que 
diu: “A mi m’agradaria rebre més informació de la Resolució d’Alcaldia núm. 6, de la núm 
91 i de la darrera, de la núm. 180”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Jo simplement esmentar els mateixos números que he dit a la Junta de Portanveus, a 
veure si se’m pot fer arribar informació sobre la 6, la 30, la 31, la 131 i la 135, que son 
exactament les mateixes que he preguntat abans a la Junta de Portanveus. El Lancho les 
te apuntades, per això ho he dit ràpid. És 6, 30, 31, 131 i 135”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, 
que diu: “Una de las resoluciones de Alcaldía ya se ha preguntado creo que por todos los 
grupos, pero ya también la tenía apuntada que es la 6, también la inscripción de una 
entidad aunque ya se ha comentado algo, pero es la núm. 9. También tenía una pregunta 
sobre la resolución 43, sobre unas obras supongo que al SUMA, y también una resolución 
que supongo...yo es que no tengo presente la otra, pero se habla de la segunda que es la 
86 segunda parte, que es supongo el finiquito de un trabajador de esta casa o extrabajador 
de esta casa. Es la 86”. 
 
Seguidament intervé el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Yo tenía 2. Una es la 91, la cual Marta Figueras ya nombró, y era saber en que se han 
gastado este dinero en reparar elementos para reducir la contaminación atmosférica, saber 
cuales son. Es decir, no la cantidad económica sino cuales son los que se han estropeado y 
los motivos de ello, cuales son los que hemos reparado o comprado para su reparación. Y 
por otra banda se encuentra la núm. 119 en la que hay la prolongación de una asignación 
de funciones al técnico coordinador d’Acció Social i Cultural, Sr. Salvador Avià, quisiera 
saber si es el único técnico que tenemos de este Àrea, de Acción Social y Cultural. 
Solamente saber eso, puesto que en la carta que recibo el otro dia, o la AEB recibe para 
poder tratar el tema de mañana sobre la fiesta mayor, aparece firmada por el Sr. Rafael 
Moya, coordinador del Àrea de Acción Social y Cultural, es decir la misma. Saber a ver que 
sucede con ello”.  
 
Seguidament pren la paraula la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i 
Cultural, que diu: “La resolución núm. 9 es la inscripción de una asociación de una entidad 
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de cooperación. El procedimiento es la inscripción provisional, y pasado un tiempo la 
inscripción definitiva, y son las dos resoluciones que aparecen en la preacta.  
La resolución núm. 180 que preguntaba la Sra. Marta Figueras, es la continuidad de un 
convenio que tenemos con Diputación para los servicios de diversidad, es la gente de 
diversidad que cada seis meses Diputación prolonga o no el convenio, y es la justificación 
del último convenio que tenemos con Diputación. Es la gente de diversidad, la Sra. Pilar 
Arguibay”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Isabelo Pacho, regidor d’Esports, que diu: “Como 
saben el Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud está compuesto por Ripollet, Barberà, 
Montcada, Cerdanyola y Badia del Vallès. Entonces, se aprobó en 2009 a primeros de año, 
se aprobó en junta directiva que todos los ayuntamientos tendrían que aportar una cantidad 
de 3.000,00 euros al año para poder seguir desarrollando las actividades de deporte 
escolar. Entonces, nosotros en aquel momento no teníamos la partida, porque no teníamos 
los presupuestos, y teníamos que refrenarnos en el sentido de no poder pagarlo. Si que nos 
comprometimos en que en el próxima presupuesto pondríamos la partida, lo pondríamos en 
el 2009 y el 2010. Así que lo que hicimos fue que en este año aprobar esta partida, que es 
lo que se ha aprobado. Es decir, 3.000,00 euros del 2009 y 3.000,00 euros del 2010, 
esto es la partida de los 6.000,00 euros”. 
 
L’alcaldessa diu: “Abans de continuar contestant, si us plau els mòbils. Els apagueu o els 
poseu en silenci”. 
Respecte la pregunta que has fet del tema de la inscripció de l’entitat, suposo que et 
referies també a que s’ha fet la definitiva. Hi havia una mancança de documentació que si 
li ha demanat per a poder fer la inscripció definitiva. 
El tema de la resolució 91 es contestarà per escrit, perquè no disposem de dades per a 
contestar en aquest mateix Ple.  
Sobre la 86, efectivament és personal de l’Ajuntament que es va jubilar i es va acordar 
amb ell de fer la indemnització que li pertocava, es feia en dos lliuraments. Aplaçat en el 
temps. Si, és l’últim termini. 
Respecte el tema del tècnic coordinador d’Acció Social i Cultural, te la paraula la senyora 
Raquel Gracia”. 
 
Intervé la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural, que diu: 
“En l’Àrea d’Acció Social i Cultural, penso que aquesta informació ja l’havíem donat, hi ha 
dos coordinadors. Un coordinador que és el senyor Salvador Avià, que coordina la part 
d’Acció Social, i el senyor Rafael Moya que és coordinador de l’Àrea d’Acció Cultural, de la 
part d’Acció Cultural. I aquesta resolució simplement el que fa es donar continuïtat a 
aquestes funcions de coordinador perquè la seva plaça és de tècnic de gestió de 
programes. No se si és això exactament el que demaneu”. 
 
Intervé el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Es lo 
siguiente. Uno se puede encargar de la Acción Social, y otro puede hacer de coordinador 
del área cultural, pero los dos como coordinador de Àrea de Acción Social y Cultural tal y 
como dice la resolución de Alcaldía, y tal y como dice la carta, creo que no debe de ser o 
no puede ser. Porque es el mismo nombre. ¿Puede ser que hayan dos coordinadores para la 
misma situación, o sea para que se encarguen de la misma área? ¿De la misma situación? 
Porque tu comentas Acción Social y por otro lado Acción Cultural. No se si...” 
 
Pren la paraula la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural, que 
diu: “A ver, és la única Àrea que es diu Acció Social i Cultural, hi ha dos coordinadors en 
una única àrea, però que tenen dividides les seves funcions. Un coordinador, el senyor 
Salvador Avià, coordina la part d’Acció Social, que engloba el departament de Benestar 
Social, el departament d’Infància, de Joventut, de Família, de Participació, i hi una part  
d’Acció Cultural que engloba el departament de Cultura, el departament de Cooperació i el 
departament d’Esports, però son dos coordinadors en un àrea, però internament tenen 
cadascú les seves tasques”. 
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Intervé el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Es solamente 
eso, la misma nomenclatura para las dos personas. Me sorprende, pero que si es así, así 
será”. 
 
L’alcaldessa diu: “Ja ha quedat explicat quines son les funcions dels dos coordinadors que 
era l’important, i ja està. 
De les resolucions 30 i 31 que son temes de personal, la 30, concretament la seva 
pregunta que ens va fer arribar a la Junta de Portanveus era quin havia estat el 
procediment de contractació d’aquest senyor. El mateix que sempre. Es fa la sol.licitud al 
Servei Municipal d’Ocupació, porten una sèrie de candidats, als candidats se’ls hi fa una 
prova, se’ls hi ha fa una puntuació d’acord amb el seu currículum i la seva experiència, i 
després se’ls hi fa una entrevista, i la persona més puntuada ha estat aquest senyor. 
Si volen consultar l’expedient més concret per a veure que s’ha tingut en compte i quin era 
el perfil de les persones que s’ha aportat pel Servei Municipal d’Ocupació, està a la vostra 
disposició. 
Respecte la 31, ja mirarem el que preguntaves del tema de les 18 hores. Si està 
contemplat algun tipus de servei addicional o no, és l’únic contracte i ja li donarem la 
resposta perquè ara no la tinc. No ho se, ha li donarem la resposta”. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho Aceituno, tinent d’alcalde d’Acció 
Territorial, que diu: “La núm. 43 es la licencia para la retirada de lo que es el lavadero de 
coches del Dia, la licencia que se les da dado”. 
 
L’alcaldessa diu: “I la 135 que és la liquidació d’havers de la senyora Mónica Lizandra, és 
un nomenament interí per substitució d’una treballadora social que estava de baixa per 
maternitat. Com que ha tornat la treballadora, s’ha deixat sense efecte la contractació. 
Penso que ja estan contestades totes”.   
 
3. MODIFICACIÓ ACORD PERIODICITAT SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL 
 
Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament, l’alcaldessa cedeix la paraula al 
senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, que diu: “La propuesta 
que hoy presentamos y que esperamos sea aprobada por este Pleno, pretende por un lado 
normalizar el horario de sesiones, y por otro dotar de herramientas a la Junta de 
Portavoces y a su presidenta, para poder suspender o trasladar la celebración del Pleno por 
coincidencia del mismo con festivos o vacaciones. Esta propuesta no va, bajo ninguna 
circunstancia, a limitar la principal función del Pleno municipal, que es la del control del 
gobierno municipal y la de presentar cuentas a la ciudadanía por parte de la oposición y del 
del gobierno municipal. Así que asimismo, el grupo municipal socialista quiere aprovechar 
para recordar la importancia de la conciliación familiar como eje de una forma de hacer 
política mucho más efectiva y moderna. Por estas razones pido su voto favorable a esta 
propuesta. Gracias”. 
 
A continuació intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Nosotros votaremos favorablemente a este punto de modificación de horario de la 
realización de los plenos. Sólo es el horario el que cambia. Y lo hacemos por un objetivo, 
por un principio que nos mueve a la gente de izquierdas, que es la conciliación de la vida 
familiar y laboral, de la vida laboral y política. Y por eso, a petición de una regidora de este 
Consistorio que tiene dificultades para hacerse el Pleno en el horario habitual que venía 
haciéndose hasta ahora, a las 6 de la tarde, pues se realizará a las 7 de la tarde a partir de 
ahora. Por eso nosotros como grupo municipal, votaremos favorablemente a este punto”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: 
“Nosaltres votarem favorablement aquest punt, i pel que fa a la proposta de modificació 
d’horari del Ple de la Corporació de les 18 a les 19 hores. La regidora que ho va proposar 
soc jo, donada la meva incompatibilitat dels horaris laborals amb les meves obligacions 
com a càrrec electe en aquest Consistori, i per tant només agrair perquè quedi constància 
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del meu agraïment a tots aquells grups i membres del Consistori que en tot moment em 
van donar suport al respecte. Gràcies”. 
 
Seguidament intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: 
“Brevemente, para decir que desde esta formación política, desde luego votaremos 
favorablemente a esta propuesta, pero nos alegramos y queremos que así conste, que 
desde el PP entendemos que la normalidad tanto en los plenos como en la conciliación por 
parte de todos, es primordial para dar el servicio a los ciudadanos, que por otra parte en 
este período de tiempo estaban ligeramente perdidos. Creo que de alguna forma es volver a 
lo que teníamos que haber hecho desde un principio, que lo podíamos haber mejorado, pero 
que en todo caso votaramos favorablemente, porque creemos que es un deber de todos”. 
 
Seguidament intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Nosaltres des de l’AEB també diem visca la conciliació familiar, genial tot el que es pugui 
fer per a millorar la conciliació familiar. En aquest sentit nosaltres estem absolutament 
d’acord en canviar l’hora del Ple a les 7 de la tarda. També estem d’acord que quan el dia 
del Ple caigui en un dia així assenyalat en mig d’un període vacacional, es faculti a la 
senyora Alcaldessa, com diu la resolució per a canviar el dia del Ple ordinari. Però no estem 
d’acord amb alguna afirmació que s’ha fet des dels grups de l’oposició i des del grup 
municipal del PSC, que això només impliqui un canvi d’hora. Nosaltres votarem en contra 
perquè tot i que estem d’acord en posar el Ple a les 7 de la tarda i estem d’acord amb que 
l’alcaldessa pugui moure un Ple que caigui en un dia assenyalat, no estem d’acord en 
facultar a l’alcaldessa a suspendre el Ple, sinó a moure-ho de data, i si cal quan sigui 
necessari fins i tot d’hora, però no a suspendre-ho, i per tant, votarem en contra”. 
 
L’alcaldessa diu: “Només aclarir un fet. El fet de que es faculti a la senyora Alcaldessa per 
suspendre la celebració del Ple, no significa que la senyora Alcaldessa pugui per l’article 33 
suspendre els plens municipals. Primer perquè ha d’estar assistida per la Junta de 
Portaveus. Segon, perquè el text tal i com està redactat, està redactat exactament igual 
que estava l’anterior resolució que ja estava aprovada. El fet és que es circumscrivia 
exclusivament al Ple del mes d’agost. Hem posat una sèrie de condicionants o 
excepcionalitats que poden concórrer en l’activitat normal, que no han de ser una 
normalitat però que poder estar. El que hem fet ha estat posar de manifest o reglamentar 
una cosa que ja havia passat, de fet, i ho hem fet a les Juntes de Portanveus, hem anat 
acordant el que calia fer en cada moment concret, i només li estem donant normalització a 
una normalitat. Això no vol dir que l’alcaldessa pugui suspendre un Ple. No. Primer perquè 
te els mecanismes que estan establerts en el ROM, que un número determinat de regidors 
pot demanar la convocatòria d’un Ple, sigui ordinari sigui extraordinari, i ha d’estar 
assistida por la Junta de Portanveus. Per tant, només aclarir que la voluntat de l’equip de 
govern no és anar suspenent plens, ni molt menys, i dir també que el Ple municipal no és la 
única eina ni del control del govern municipal, ni de les accions del govern. No tot el que es 
fa a l’Ajuntament ha d’estar aprovat per Ple. Hi ha d’altres organismes: Junta de 
Portanveus, Decrets d’Alcaldia i demés, que el que fan és la normalitat de l’acció 
quotidiana de l’Ajuntament. També he de dir que en el propi acord, el que consta 
claríssimament és que no ha de menyscabar la gestió dels assumptes municipals, i això si 
que és una obligació per part nostra: que no menyscabi la gestió dels assumptes 
municipals. Espais de diàleg també n’hi ha d’altres, i espais de control també n’hi ha 
d’altres. I dit això, jo també dir en aquest Ple, perquè tothom estigui tranquil, que 
l’alcaldessa no anirà suspenent plens sinó és assistida per la Junta de Portanveus i per 
causes que realment ho justifiquin”.    
 
Es procedeix seguidament a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per majoria 
de 12 vots a favor (PSC, PP, ICV-EUiA, CiU), i 3 en contra (AEB). 
 
S’acorda: 
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Vist l’acord del Ple municipal en la sessió que va tenir lloc el dia 29 de juny de 2007 pel 
qual s’aprova la periodicitat en les sessions plenàries. 
 
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 19 del Reglament Orgànic Municipal, 
el Ple, que segons la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, pot 
celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, celebraran en tot cas les sessions ordinàries 
amb periodicitat de 2 mesos com a mínim. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, en concordança amb l’article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, i amb l’article 19 del Reglament Orgànic Municipal,  
 
S’acorda: 
 
Primer. Establir que les sessions del Ple de la Corporació que es celebraran amb caràcter 
ordinari tindran lloc l’últim dimecres no festiu, de cada mes, a les 19 hores, en el Saló de 
Sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte. 
 
Segon. Facultar a la senyora alcaldessa, assistida per la Junta de Portaveus per suspendre 
la celebració del Ple Ordinari com a conseqüència dels períodes vacacionals o altres 
eventualitats, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per a 
posposar o avançar els dies i hores de celebració de les sessions ordinàries del Ple quan el 
dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional o altres circumstàncies 
suficientment motivades. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els regidors de la corporació i als caps de les 
diferents àrees, pel seu coneixement i efectes.      
 
4. APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL DE SANITAT I SALUT 

PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 
 
Un cop llegida la proposta, s’obre un torn de preguntes. L’alcaldessa cedeix la paraula a la 
senyora Mercedes Bermúdez, regidora de Salut, que diu: “Desde la regidoria de Salut y en 
nombre del Consell Municipal, presentamos al Pleno del Ayuntamiento para la aprobación 
inicial, la reforma del Reglamento que regula el funcionamiento del Consell Municipal de 
Sanitat i Salut Pública. Para todos aquellos que no sepan exactamente que és este organo, 
comentaros que es un órgano de participación sectorial de carácter consultivo, que puede 
crear en este caso el Ayuntamiento de Badia o cualquier otro Ayuntamiento, con el fin de 
promover la participación y el debate, y la colaboración de la ciudadanía en temas 
específicos, como es en este caso el de Sanidad. A lo largo de las reuniones que se han 
tenido del Consell, se han detectado una serie de peticiones, tanto de las entidades que 
forman parte como de algunos otros grupos políticos, y desde la regidoría, con la 
colaboración del Consell en todo  momento, se ha propuesto la reforma del Reglamento 
para actualizarlo y optimizar un poco mejor, sobre todo la estructura y la manera de 
funcionamiento, las funciones en cada caso, y clarificar un poco conceptos. Entonces, 
simplemente lo que se ha hecho es eso, reformar el propio Reglamento, a presentarlo para 
aprobación del propio plenario, que es el que tiene que presentar a  este Pleno la propuesta 
y simplemente eso, presentarlo ahora al resto de grupos para su aprobación inicial, que 
como comentaba la secretaria, luego tiene un período de información pública para 
paresentar alegaciones y sino, en todo caso quedaría aprobado definitivamente”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: 
“Nosaltres estem molt satisfets de la feina que s’està duent a terme respecte el Consell 
Municipal de Salut i respecte també a la bona disposició de l’equip de govern respecte a 
acceptar els comentaris i diverses consideracions de les modificacions que venien per part 
del nostre grup. Nosaltres votarem favorablement a aquesta modificació. I ho farem per 
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diversos motius. En primer lloc, amb aquesta modificació del Reglament, impliquem més 
amb tots els ciutadans, de tal manera que no restringim la participació en el mateix a les 
diferents entitats i associacions, ni tan sols els càrrecs electes d’aquest Consistori, sinó 
que qualsevol ciutadà pot participar en les diverses meses de treball que s’han creat. 
D’altra banda s’han ampliat també les competències de les diferents taules de treball, de 
tal manera que els diferents ciutadans, per a treballar diversos temes, tenen la garantia de 
tenir la possibilitat de poder demanar informes pertinents o tota la informació necessària 
com per a poder treballar aquests temes. I també estem d’acord en que la persona més 
adient per a exercitar el paper de secretària del Consell, no sigui una persona de serveis 
d’administració de l’Ajuntament, sinó que sigui precisament la tècnica de Salut, perquè és 
la persona que treballa més en l’àmbit i que estarà més capacitada com per a fer 
valoracions, i que coneixerà més l’entorn i les diferents problemàtiques del territori. Estem 
molt contents també respecte l’amplitud de participació i en la responsabilitat que es dóna 
a diferents taules, perquè normalment es genera la sensació en aquestes taules 
participatives, de que tot queda en va, i que realment no hi ha una responsabilitat real 
respecte el resultat de la feina que s’està fent i tal com s’està estructurant ara, doncs la 
responsabilitat dels diversos òrgans de participació augmenten. Així que bé, per tot això 
nosaltres votarem a favor”.   
 
A continuació pren la paraula la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que 
diu:  “Nosotros pensamos que se ha mejorado considerablemente toda la normativa del 
Consell de Salut. Como ha dicho la compañera de CiU, se han mejorado muchos puntos, se 
han ampliado otros, con lo cual nuestra posición es claramente la de votar a favor”. 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Arguera, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Nosotros votaremos favorablemente al Reglamento de Salut Pública de Badia del Vallès, y 
creemos que es un buen instrumento para la participación ciudadana y estamos muy 
contentos de como se está organizando las diferentes comisiones de trabajo, y lamentamos 
que hasta ahora por fallos administrativos, algunas de las instancias de las comisiones en 
que quisimos participar no hayan llegado, pero bueno, creo que lo corregiremos en los 
próximos días”. 
 
A continuació intervé la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Nosaltres també votarem a favor de la modificació d’aquest Reglament , sobretot 
perquè estem satisfets amb la possibilitat de que el ciutadà sense formar part de cap 
entitat, pugui participar en un organisme consultiu i deliberatiu com és aquest Consell. Era 
qüestió de posar el Consell en marxa, que comencés a caminar, i a partir d’aquí pel fet de 
ser un òrgan deliberatiu, poguéssim anar a replantejar amb modificacions, i espero que 
continuï caminant i que aquest caminar porti a què ens trobem amb més modificacions 
d’aquest Reglament, perquè això voldrà dir que aquest Consell està viu”. 
 
La senyora Mercedes Bermúdez, regidora de Salut, diu: “Només agrair a la resta de grups 
el vot afirmatiu, i també donar les gràcies especialment a les entitats, que estan treballant i 
que estan demostrant que tenen ganes de treballar”. 
 
Es procedeix seguidament a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per 
unanimitat de tots els grups del Consistori. 
 
S’acorda: 
 
Vista la necessitat d’optimitzar i actualitzar el reglament del Consell Municipal de Sanitat i 
Salut Pública de Badia del Vallès. 
 
Vist que l’avantprojecte de reglament actualitzat va a ser presentada al Plenari del Consell 
amb data 22 de febrer de 2010 i va ser aprovada per unanimitat per tots els assistents al 
Plenari. 
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De conformitat amb el que disposen els articles 22.2 d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 63 del Decret 
179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis de les entitats 
locals. 
 
S’acorda: 

Primer.- Aprovar inicialment el text actualitzat del Reglament del Consell Municipal de 
Sanitat i Salut Pública. 
 
Segon.- Obrir un període d’informació pública per un període de trenta dies, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en 
un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació. 
Durant aquest període l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui 
examinar per tal de presentar les al·legacions i/o suggeriments  que es considerin 
convenients. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
5. ADHESIÓ A L’ACORD DE CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DINS DEL 

MARC DELS PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL 
 
Es dóna lectura de la proposta presentada, i seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al 
senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, que diu: “El acuerdo que 
presentamos para su aprobación y que ha sido suscrito por la Federación de Municipios, la 
Asociación Catalana de Municipios, CCOO y la UGT, pretende establecer las retribuciones 
que percibirán las personas beneficiarias de los planes de este empleo, que para Badia 
supondrá la contratación de 32 personas. Los beneficiarios de estos planes de empleo 
serán aquellas personas que están inscritas en la Oficina de Trabajo, y que lleven más de 6 
meses que no cobren o que no tengan ninguna prestación social. Estas 32 personas se 
destinarán, la mayoría de su jornada laboral, a realizar trabajos de mantenimiento como 
hemos dicho, en los centros municipales que tenemos en Badia. El resto del horario se 
dedicará a su formación. De antemano dar las gracias por el voto favorable que van a 
presentar, y esperemos que salga adelante”. 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Nosotros votaremos favorablemente a este punto, porque creemos que es una medida, 
aunque pequeña para Badia del Vallès, para las dificultades que estamos padeciendo como 
consecuencia de la profunda crisis económica que ya llevamos un par de años viviendo, 
votaremos favorablemente. Pero creemos que es un paso muy importante”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que 
diu: “Nosaltres votarem a favor de qualsevol iniciativa que suposi treball, l’activació de 
l’ocupació a Badia, simplement”. 
 
Intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: “Nosotros desde 
luego que votaremos favorablemente a esta moción. Son 32 personas que verán paliada su 
situación. Desde luego es un pequeño grano de arena, pero esperamos que no sea el 
único”. 
 
Es procedeix seguidament a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per 
unanimitat de tots els grups del Consistori. 
  
S’acorda: 
 
Vist l’acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants 
d’ocupació en el marc del plans d’ocupació local pres en data 16 de febrer de 2010 entre 
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la Federació de municipis de Catalunya, l’associació Catalana de  Municipis i, la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya. 
 
Atès el punt cinquè d’aquest acord en el que s’especifica que les entitats de Catalunya 
poden adherir-se al present acord. 
 
Atesa la convocatòria de l’ordre TRE/84/2010 de 22 de febrer de 2010 per a la realització 
de Plans Extraordinaris d’ocupació local (projecte Impuls-Treball) 
 
Vist el projecte del pla d’ocupació extraordinari per a la rehabilitació d’edificis i equipament 
d’us públic redactat pels serveis tècnics municipals. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Adherir-se al acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a 
demandants d’ocupació en el marc de plans d’ocupació local. 
 
Segon. Notificar al Departament de Treball de la Generalitat, al consorci per l’ocupació i 
promoció econòmica del Vallès Occidental, Federació de Municipis de Catalunya, 
Associació Catalana de Municipis, Comissiones Obreres de Catalunya i Federació de 
Serveis Públics de UGT de Catalunya. 
 
6. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 05/2010 
 
Es dóna lectura de la proposta, i seguidament s’obre un torn de preguntes. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció 
Territorial, que diu: “Brevemente para explicar el tema. Lo que hemos hecho, creo recordar 
que con los fondos estatales que se aprobaron en el 2009, lo que hicimos fue 
posteriormente a la aprobación, fue la de crear unas partidas que cubrían posibles 
desviaciones presupuestarias a la hora de la ejecución de las obras, que se iban a ejecutar. 
Ese dinero, ese presupuesto se sacó de recursos propios, y por lo tanto no venían de 
Madrid ni de ninguna subvención de Madrid relacionada con el Fondo estatal, y una vez 
finalizados todos los proyectos, liquidadas las obras, han sobrado unos remanentes que lo 
que vamos a hacer con esto es pasarlo a terminar lo que sería el edificio El Molí, con lo que 
nos permitirá trasladar Servicios Sociales a su nueva ubicación para mejorar tanto la 
calidad del servicio que se presta, como también la calidad en el espacio de trabajo que 
tenemos en el servicio, puesto que con la situación que estamos viviendo y la ampliación 
que se ha hecho del servicio, el espacio es bastante limitado”.  
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu:”Nosotros en este punto, tratándose de los presupuestos del año pasado, vamos a 
abstenernos. Aunque por nuestro posicionamiento con relación a los presupuestos 
municipales del año pasado, sería votar en contra, pero en este caso, y viendo donde se 
destinarán estos 74.000,00 euros, pues hemos decidido votar abstención”. 
 
 A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que 
diu: “Nosaltres, com acostumem a fer quan hi ha modificació del pressupost, ens 
abstindrem excepte en casos excepcionals, perquè és difícil estar d’acord amb una 
modificació d’un pressupost amb el qual ja no estem d’acord i per això vam votar en 
contra, així que res, aquest no és un cas excepcional i per tant, votarem abstenció”. 
 
Intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: “Nuestra postura 
será la de votar abstención puesto que es un excedente, por decirlo así, de dinero que se 
emplea en El Molí, se podría emplear en otras cosas, es una decisión del equipo de 
gobierno en la cual nosotros nos abstenemos, simplemente”.  
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Seguidament intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Bé, 
nosaltres i com sempre, demanem a l’equip de govern que aquest romanent de diners 
resultant d’una bona feina per part de l’equip de govern, de fer una reserva de possibles 
desviacions del pressupost relacionat amb els FEILS 2009, desviació que en alguns casos 
s’ha produït menys del que s’esperava i per tant han sobrat uns diners. Demanar a l’equip 
de govern que si aquests diners ens han informat que els grups volen invertir en acabar 
d’arreglar l’edifici El Molí, aquesta inversió es faci a través, aquesta reforma, de 
contractació directa. Se que moltes vegades se’ns diu per part de l’equip de govern que el 
moure els diners del Capítol VI cap a un altre Capítol que seria el Capítol I del pressupost 
és impossible, i nosaltres si això es continua defensant d’aquesta manera, demanem 
formalment un informe d’Intervenció de l’Ajuntament que digui que aquest moviment 
realment és administrativament impossible”.  
 
L’alcaldessa diu: “Valorarem la seva proposta. En qualsevol cas no només és un tema 
d’intervenció econòmic pròpiament, de vegades el fet de fer una obra de determinada 
manera o d’una altra. Però bueno, recollim el seu prec...no, de vegades es que no es 
només per un tema d’intervenció, un tema purament econòmic, sinó de vegades per una 
determina obra, la que sigui, poso un exemple: la col.locació d’un aparell d’aire condicionat 
no se, m’invento, cas de contractar una empresa particular perquè te l’instal.li perquè no 
pots comprar o bueno si, però que de vegades s’encareix molt el tema o s’endarrereix en el 
temps, que de vegades no és només una decisió política de fer una contractació pròpia o 
fer una externalització, que de vegades no tot és tan senzill com sembla, però que agafem 
el seu prec, la seva demanda i la tindrem en compte”. 
 
Es procedeix seguidament a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per majoria 
de 9 vots a favor (PSC) i 6 abstencions (PP, ICV-EUiA, CiU, AEB). 
 
S’acorda: 
 
Vist l’informe emès per la coordinadora de l’Àrea d’Acció Territorial referent a la necessitat 
de la transferència de crèdit de les partides pressupostàries dedicades a inversions de 
diferents obres executades amb motiu de les actuacions promogudes amb financiació de 
Fons Estatal d’Inversió Local que varem finalitzar l’any 2009. 
 
Vist el quadre d’inversions annex al pressupost per al 2010 aprovat inicialment l’11 de 
desembre de 2009. 
 
Atès allò que disposa la legislació vigent, en especial la secció 2a del RD/2/2004, de 05 de 
març de 2004, que aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals,  i ateses les Bases 
d’Execució del Pressupost per al 2010. 
 
Vist l’Informe d’Intervenció. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 05/2010, a les partides que es 
detallen en l'annex que s'adjunta i forma part d'aquesta proposta, corresponent a l’estat de 
despeses i d’ingressos per a l'exercici  2010, segons el següent resum: 
   

ESTAT DE DESPESES                                 ESTAT D’INGRESSOS 
Altes   Altes  
Transferències positives 74.831,81  Transferències positives 0 

Total altes    74.831,81  Total altes 0 
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Baixes   Altes  
Transferències negatives 74.831,81  Transferències negatives 0 
Total baixes 74.831,81  Total altes 0 

 
Total variacions despeses 0  Total variacions ingressos 0 

 
Segon.- Aprovar la Modificació del quadre d’inversions i finançament del pressupost 2010 
segons es detalla a l’annex que s’adjunta i forma part d’aquest acord. 
 
Tercer.- Obrir període d’informació pública, per termini de quinze dies, als efectes de 
l’examen del corresponent expedient de modificació, i per la presentació 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. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’Àrea d’Acció Territorial, Medi Ambient, Promoció 
Econòmica i Via Pública.   
 
7. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 06/2010 
 
Es llegeix la proposta presentada. Seguidament pren la paraula la senyora Raquel Gracia, 
tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural, que diu: “Explicar-vos una mica aquest 
procés. L’Oficina Local de la Creu Roja de Sabadell ens proposa la signatura d’un conveni 
per a portar a terme un projecte anomenat kits de suport social, que son kits de productes 
d’urgència social. Se’ns proposa col.laborar amb aquest Ajuntament i bueno, ens sembla 
interessant la tècnica del departament de Benestar Social considera que una part important 
de les despeses socials, sobretot en els últims temps, va destinada a temes d’aliments. Els 
nostres serveis d’ajudes d’aliments son conscients de que de vegades son insuficients, i 
llavors ens sembla molt interessant adherir-nos a aquest conveni, tenint en compte que 
l’Ajuntament ha de fer una aportació econòmica que és igualada per l’Oficina de la Creu 
Roja de Sabadell amb qui signem el conveni. L’interventor ens comunica que per a poder 
dur a terme aquesta signatura, hem de tenir una partida específica per a fer-ho, i llavors la 
proposta es traslladar 14.000,00 euros de la nostra partida d’ajuts d’urgència social per a 
la signatura d’aquest conveni, tenint en compte que arribem amb aquests 14.000,00 euros 
a 234 famílies, que doblen ja que la Creu Roja fa la mateixa aportació que faci 
l’Ajuntament. I aquest és el procediment simplement, de traslladar dels 50.000,00 euros 
que tenim pressupostats per a ajuts d’urgència social, a 14.000,00 per a la signatura 
d’aquest conveni. Tenint en compte també que, des de Diputació de Barcelona es torna a 
aprovar una dotació de, com ja vam fer l’any passat,  per ajudes d’urgència que ens els 
propers dies se’ns comunicarà en què consisteix, però que ens han confirmat que les 
tindrem. Llavors això ho dic perquè no veiem reduïda la partida per urgències socials, ajuts 
econòmics vull dir”. 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu:”Nosotros en este punto, votaremos favorablemente por varios motivos. El primero, 
bueno en el primero tengo una duda. Que en la Comisión Informativa nosotros habíamos 
entendido que era un convenio econòmico, y aquí yo entiendo que la aportación de la Cruz 
Roja es la aportación en especies, y la aportación nuestra si que es económica, que 
sacamos los 14.000,00 euros de la partida de emergencia social. ¿Es así?”  
 
Pren la paraula la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural, que 
diu: “L’aportació que fa la Creu Roja és igual a la nostra aportació económica de 
14.000,00 euros, es a dir ells aporten 14.000,00 euros. Es a dir, faran kits. El que faran 
serà repartir kits, però nosaltres posen 14.000,00 euros el que costa arribar a les 234 
famílies, i els posen 14.000,00 euros més. A nosaltres no ens arriba en diners, ens arriba 
en kits, però ells doblen la quantitat que nosaltres posen, ells la igualen. Vull dir, doblem el 
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número de famílies a les que arribem amb la nostra aportació”. 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Dicho y hecha esta aclaración de la regidora de Acción Social del Ayuntamiento de Badia, 
nosotros, claro, pensamos que es una medida más para paliar las consecuencias de la crisis 
y por lo tanto, como he dicho al principio, votaremos favorablemente. Como no”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que 
diu: “Abans he comentat que tot el que sigui relatiu a modificacions de pressupost, des del  
nostre grup municipal acostumem a abstenir-nos perquè som contraris als pressupostos, 
tanmateix també dir que excepte casos excepcionals. Doncs bé, aquest és un cas 
excepcional perquè aquest moviment de diners, aquesta generació d’una partida específica 
representa bàsicament, en comptes de poder ajudar a 234 famílies, ajudar a 468, i jo crec 
que això és motiu més que suficient com per a donar suport, sense cap tipus de dubte, a 
aquesta proposta de modificació. Per tant, rebreu el nostre vot favorable al respecte”.  
 
Intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: “La nostra postura al 
igual que en el punt anterior, serà la de l’abstenció. Tot i creien que la mesura que s’ha 
pres amb aquest suport, amb aquesta ajuda, és prou important, però és qüestió de 
prioritats. Tots no tenim el mateix parer, entenem que és una mesura bona, però la nostra 
posició serà coherent amb l’anterior, d’abstenció”. 
 
Intervé la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Nosaltres 
també per una qüestió de coherència, la nostra postura en uns pressupostos amb els que 
no estem d’acord i que constantment votem en contra, ens abstindrem, malgrat sigui, 
veiem, una oportunitat, la possibilitat de tenir aquests 14.000,00 euros que la Creu Roja 
facilitarà amb la signatura d’aquest conveni. Per altra banda, l’Ajuntament de Badia del 
Vallès a través dels ajuts d’urgència social estava fent una compra, ens consta, d’aliments 
per a complimentar uns lots. Ara bé, i aquí potser soc jo qui rellisca, però no tinc 
coneixement d’haver obtingut aquesta informació a cap Comissió Informativa, i potser ja 
dic que soc jo, qui en aquests moments patina, però no la tinc present. Sí que hem parlat 
d’alguns quadres d’ajuts d’urgència social, però ni l’informe de tècnic de l’Àrea d’Acció 
Social del que es fa referència en aquest relat de la modificació de pressupost, jo no tinc 
coneixement d’haver-lo rebut. I per altra banda, em sorgeixen alguns dubtes com si 
aquests kits estan pactats, o bé quins productes contindran, on els repartiran, qui els 
repartirà, potser perquè no se...avui ha hagut un canvi en alguna qüestió, jo agraeixo que 
avui cada regidor hagi defensat abans de la votació la seva proposta, perquè de vagades 
amb la lectura de la secretària que ho fa molt bé, però que el contingut és sovint espès, no 
queda prou clar. No per a nosaltres que tenim formació, però si per a la gent que ens ve a 
escoltar. En això avui, jo si que haig de fer un gest d’agraïment, perquè és alguna cosa que 
havíem comentat tant en d’altres moments. Agraeixo això,  i per això ara també em 
permeto el luxe de demanar aquesta informació que penso que és important, saber la 
signatura d’aquest conveni de quina manera repercutirà, apart de tindre 14.000,00 euros 
més, si estem garantint també que aquests kits s’ajustin una mica al que ja veníem fent”. 
 
Pren la paraula la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural, que 
diu: “La información no se dio en la Comisión Informativa de Acción Social, ya que la 
implementación de este proyecto afectaba a el àrea de Acción Social pero también requería 
una acción del Àrea de Economia, entre el presidente del Àrea de la Comisión Informativa 
de Ecobnomia y yo decidimos que la información se pasaba en la Comisión Informativa 
anterior y en la siguiente yo no volví a dar la información, y el reparto lo hacen voluntarios 
de la Cruz Roja y os pasaré un listado con que consiste cada kit, su coste, que material 
viene incluido, y os lo pasaré esta semana. Sí, si.”   
 
Es procedeix seguidament a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per majoria 
de 11 vots a favor (PSC, ICV-EUiA, CiU) i 4 abstencions (AEB, PP). 
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S’acorda: 
 
Vist l’informe emès per la tècnica de l’Àrea d’Acció Social i Cultura referent a la necessitat 
de fer una modificació per crèdits extraordinaris Conveni Creu Roja. 
 
Atès allò que disposa la legislació vigent, en especial la secció 2a del RD/2/2004, de 05 de 
març de 2004, que aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals,  i ateses les Bases 
d’Execució del Pressupost per al 2010. 
 
Vist l’Informe d’Intervenció. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 06/2010, a les partides que es 
detallen en l'annex que s'adjunta i forma part d'aquesta proposta, corresponent a l’estat de 
despeses i d’ingressos per a l'exercici  2010, segons el següent resum: 
   

ESTAT DE DESPESES                                 ESTAT D’INGRESSOS 
Altes   Altes  
Crèdits extraordinaris 14.000,00  Transferències positives 0 

Total altes    14.000,00  Total altes 0 
                                                                        

Baixes   Altes  
Baixes per anul·lació 14.000,00  Transferències negatives 0 
Total baixes 14.000,00  Total altes 0 

 
Total variacions despeses 0  Total variacions ingressos 0 

 
Segon.- Obrir període d’informació pública, per termini de quinze dies, als efectes de 
l’examen del corresponent expedient de modificació, i per la presentació 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. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Àrea d’Acció Social i Cultural.   
 
8. MOCIÓ ICV-EUiA / AEB: DEFENSA I RECOLZAMENT DELS DRETS SOCIALS I 

LABORALS AMB MOTIU DEL DIA DEL TREBALL  
 
Es dóna lectura de la moció que ha presentat el grup d’ICV-EUiA conjuntament amb el grup 
de l’AEB. 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Nos hemos motivado o animado a presentar esta moción porque creemos que la crisis la 
estamos pagando la gente más sencilla, la gente trabajadora o que hasta ahora estaba 
trabajando, y este, vamos a llamarle así, este chorro de medidas y propuestas que 
hacemos para de alguna manera beneficiar a la gente que está pagando la crisis, sólo 
busca de alguna manera parar a los que en nombre de la crisis, en nombre de presentar 
soluciones y a la carencia de propuestas de los diferentes gobiernos, no sólo del gobierno 
socialista o del gobierno de la Generalitat, sino también de los gobiernos del partido Popular 
han venido fomentando este sistema económico que nos ha llevado donde estamos, y por 
lo tanto, al igual que las otras propuestas o los otros puntos que vienen de alguna manera 
a paliar los efectos de la crisis con nuestros vecinos, esta propuesta es y busca realmente, 
satisfacer o mejorar las condiciones de muchos vecinos que ahora mismo lo están pasando 
muy mal en nuestro pueblo. Y por tanto, sin alargarme más porque la moción es bastante 
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clara y explícita de las peticiones y propuestas concretas, pedir a los diferentes grupos 
municipales el apoyo a estas propuestas para salir de la crisis”. 
 
L’alcaldessa diu: “Te la paraula la senyora...bueno, és que no se com fer-ho, normalment 
intervé primer qui presenta la proposta. Doncs li donaria la paraula si us sembla al senyor 
Sergio Escribano”. 
 
Intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Simplement per a  
completar una miqueta el que ha dit el Carlos. És una moció que treballem amb tres eixos 
fonamentals: tot el “chorro” que deia el Carlos, una sèrie de coses que demanem, amb un 
eix bàsic de protecció social a les persones que han quedat fora del mercat laboral, i fora 
del sistema fins i tot. Un altre eix d’inversions, demanar inversions per part dels poder 
polítics per a contrastar aquesta situació, i un altre defensa de drets laborals, que ens en 
sembla els tres eixos bàsics a reivindicar amb aquesta moció. Res més”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que 
diu: “Respecte aquesta moció, des del grup municipal de CiU, volem comentar que 
nosaltres evidentment, estem disposats a donar suport a qualsevol moció que defensi els 
drets dels treballadors. Dit això i perquè quedi constància, el que no defensarem en cap cas 
son cartes al reis, fer volar coloms i un “chorro de medidas” que tant el senyor Argueta 
com el senyor Escribano, vostès proposen però que realment, la majoria d’ells no toquen 
de peus al terra. I jo crec que s’ha de ser responsable, i que s’ha de ser una mica seriós 
quan fem propostes, i s’ha d’intentar tocar de peus a terra, perquè la crisi la rebem tots, i 
això vol dir que la crisi també afecta l’administració. I ho dic jo com a portaveu de CiU a 
Badia del Vallès, que estem a l’oposició i que per tant no tenim responsabilitat de govern, 
que CiU a la Generalitat està a l’oposició i no te responsabilitat de govern, que CiU a l’estat 
espanyol està a l’oposició i no te sentit de govern, malgrat això fem l’esforç de tocar una 
mica de peus a terra. Ho dic perquè d’entrada el que ja em sobta és que des del grup 
d’ICV-EUiA es demanin coses com que des del govern espanyol i català dugui a terme una 
sèrie de propostes cap a les persones quan, senyors d’Iniciativa, vostès estan a l’equip de 
govern de la Generalitat. Per tant, està molt bé que vostès presentin aquí una moció, però 
treballin vostès directament a la Generalitat,  vostès tenen el govern. Nosaltres podem fer 
una proposta, i vostès no ens faran ni cas, o sí en funció de si tenen aquell dia ganes de 
dialogar o no, o si la proposta els hi sembla assenyada o no. Però el que està clar és que el 
que no té cap tipus de sentit, és que vostès defensin una cosa quan a les seves mans està 
poder fer exactament el contrari. Si vostès creuen que aquesta és la línia de treball 
endavant. Però faci-ho a la Generalitat que per això tenen el govern allà, i que porten 
governant set anys. Perquè ara parlarem dels 23 anys de CiU al govern. Perfecte. Però és 
que vostès ja porten 7 anys. Per exemple. Respecte el primer dels objectius, demanar més 
diners al govern espanyol i català per a la protecció de les persones, donar una prestació 
de 600 euros a aquelles persones sense feina, que hagin perdut la prestació d’atur durant 
12 mesos, mentre assisteixin a cursos de formació i reciclatge. M’encanta, estic d’acord. I 
més a més, jo faria que tots els autònoms que s’han passat tota la seva vida pagant més 
impostos que ningú, que després quan estan a l’atur també rebessin prestació. I també 
equipararia els sous respecte la gent que per determinades feines cobra una misèria i no 
arriba als 1.000 euros. Tot això ho podríem fer, però la pregunta és, i de on ho traiem? 
Perquè ara mateix l’administració pública, i vostès senyors d’Iniciativa que estan al govern 
ho han de saber, l’administració pública de la Generalitat està sense diners. És que estan 
sense diners. Llavors, a mi m’encanten aquestes propostes, però toquem de peus a terra. 
Quins moviments fem per a poder implementar tot això? D’acord? Respecte el segon i el 
tercer punts estem perfectament d’acord un altre cop. Les partides econòmiques que 
augmentin dels serveis públics, d’educació pública, de beques de menjador, de sanitat 
pública i sobretot del desplegament de la llei d’Independència. Evidentment, estem d’acord. 
Però també s’ha de ser una mica responsable respecte les gestions de govern que fem, 
perquè per exemple, de beques de menjador. De beques de menjador en aquesta comarca 
fa segles que les partides estan congelades. L’any passat va haver-hi una aportació 
extraordinària, però ens diuen que és altament improbable que aquest any es torni a fer. I 
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perquè no ens augmenten la partida de beques de menjador? Resposta del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, a la qual vostè, senyor d’Iniciativa forma part directe: No 
hi ha diners. No hi ha diners perquè la majoria dels diners del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat, s’han evaporat amb la implantació de la sisena hora d’escoles públiques. 
Bueno, doncs això va ser una decisió política. I a mi em sembla perfecte, a més, que tots 
els coles públics i tots els coles concertats facin les mateixes hores, però també s’ha de 
preveure quina serà la despesa econòmica d’això, i un Ajuntament, la Generalitat, l’Estat 
espanyol, és com una casa. Tenim X diners, els diners no son infinits. Per tant, si ens 
gastarem els diners en una cosa no en l’altra. Jo estic d’acord amb això que vostès 
demanen, però de veritat que no em sembla gens responsable ni gens centrat. 
Què més? Lo del treball estable. Aquí res a dir, estem absolutament a favor dels contractes 
indefinits.  Després, demanen vostès una reforma fiscal progressiva i justa, basada en 
principis d’equitat, tal tal tal, perseguint el frau fiscal i els paradisos fiscals, i recuperant 
l’impost sobre el patrimoni de successions. Hem de pensar una cosa. És veritat que la crisi 
no l’han de pagar sempre els mateixos, però el patrimoni de successió afecta la mitjana 
família, eh? Perquè a veure. La gent que té grans capitals, que fa per a evitar l’impost de 
successió? Es compra una casa en un lloc on governi el PP, que no hi ha impost de 
successions, o a qualsevol altre paradís fiscal, s’empadrona allà, o es regeixen amb les 
regles d’allà, i per tant no paguen impost de successions. Això és el que fa la gent que té 
molts diners. Què fan les mitjanes famílies? I quan dic mitjanes famílies vull dir treballador 
de Badia, una persona que s’hagi passat tota la seva vida treballant, que hagi tingut la 
possibilitat d’anar estalviant euro a euro, pesseta a pesseta, i que quan han tingut x diners 
han invertit i s’han comprat no se, una mica de terreny on s’han fet una caseta o han 
comprat no se què. Això, quan es mori la seva parella, o quan es mori una de les dues 
part, hauran de pagar impost de successió, i molt possiblement aquestes famílies 
treballadores que no tenen tants diners perquè son persones treballadores, que s’han 
comprat el seu capital amb el seu esforç, s’hauran de vendre els seus béns que amb tants 
esforços els hi ha costat, per a poder pagar el maleït impost de successions. Per això 
nosaltres vam donar suport a la supressió progressiva fins el juliol del 2011, del 
desplegament de l’impost de successions. I recordo també que era fins a una quantitat x. 
Era fins a 500.000 euros els cònjuges i 270.000 euros els fills, etc. Per tant, no estem 
parlant de grans fortunes. Estem parlant de la classe mitja. Sembla que vostès això no els 
hi preocupa especialment. El tema de la banca pública. Nosaltres donem suport a l’Institut 
Català de Finances i també a l’ICO a nivell estatal, que el que fan es precisament això, son 
empreses públiques que donen crèdit a aquelles empreses que no poden tirar endavant, 
també a autònoms, també petites empreses, també PIMES que no poden tirar endavant, 
que les caixes ara mateix no estan disposades a invertir en ells, i aquests organismes 
públics el que fan es ajudar-les. Em sembla perfecte i estem d’acord. Més enllà d’això, a 
nosaltres no ens sembla gaire factible el tema, per tant tampoc podríem estar gaire d’acord 
en aquest punt. 
I per últim, de la moció sembla que es desprèn el de sempre. Que criminalitzem d’alguna 
manera als empresaris. Però és que no tots els empresaris son molt rics. Hi ha gent que té 
petites empreses i recordem, eh? El motor de Catalunya sempre han sigut les PIMES, 
sempre han sigut els autònoms, sempre han sigut la petita i mitjana empresa. La crisi 
econòmica no la superarem des de la confrontació. En cap cas. La crisi econòmica, com la 
majoria de grans problemes, no se supera des de la confrontació sinó des de la unitat. Per 
tant, el que hem d’aconseguir és, des de la realitat que tenim ara econòmica, buscar 
mesures que puguem prendre tots plegats: treballadors, empresaris, autònoms, polítics, 
etc.  Per aquest motiu nosaltres votarem en contra de la moció”. 
 
Intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: “Queda muy bien 
decir que defendemos, apoyamos los derechos sociales, laborales, a los trabajadores, 
estamos en contra del capitalismo, estamos en una situación de crisis...todo eso nos lo 
sabemos. Lo sabemos perfectamente. Lo sabemos, lo padecemos y trabajamos para que 
esto se solvente. Corroboro completamente todo lo que dice la compañera Marta Figueras 
de CiU, y a la exposición que ella ha hecho hay poco más que añadir. Lo que sí me gustaría 
decir es que no nos podemos amparar en el derecho de los trabajadores, la lucha y tal, no. 



 27 

Tenemos que hacer algo más, y tenemos que hacer algo más positivo. Arrimar el hombro, 
tomar medidas. Se implica al gobierno del PP como parte implicada, yo tengo que decir y lo 
lamento porque no me gusta ser repetitiva y decir las mismas cosas que el gobierno de 
Iniciativa, es decir la formación política de Iniciativa está en el Gobierno de Catalunya. 
Posiblemente en este período de tiempo que llevan allí, si realmente tanto les preocupa, si 
realmente tanto quieren trabajar y trabajan, alguna medida, algún hecho, algo que 
realmente nos demuestre que es coherente lo que dicen con lo que hacen, porque desde 
luego no tenemos esta percepción. No voy a extenderme y hacerme repetitiva, aunque con 
otras palabras, con lo que han dicho desde la otra formación política, pero desde luego que 
esta formación política votará en contra. Estamos, desde luego, apoyamos todas las 
oportunidades, resolvemos, intentamos, ayudamos a resolver, a trabajar en equipo ante 
esta situación, pero tampoco nos hinche tanto el ego de decir que la crisis, que la culpa la 
tiene el PP, que la culpa la tiene el PSC. La culpa la tenemos entre todos, máxime cuando 
uno de nuestra formación está en una región en la cual gobierna. Por tanto, creo que qued 
bastante claro que votaremos en contra”. 
 
L’alcaldessa diu: “El PSC obviamente, no porque no estemos de acuerdo, un poco 
siguiendo el anàlisis que han hecho el resto de grupos, evidentemente esta moción es una 
declaración de intenciones, el término “chorro” de propuestas concretas no lo veo. Veo 
una concreta que es la del incremento a 600 euros de las ayudas a las personas sin 
trabajo. El resto son manifestaciones de intenciones que en unas estamos de acuerdo, 
evidentemente necesitamos avanzar hacia una nueva base económica, un nuevo modelo 
productivo y energético. Es verdad que apostar por un modelo laboral más solidario y que 
impulse, incremente los derechos sociales de los trabajadores y las trabajadoras. Pero no 
podemos estar de acuerdo con que hay una inexistencia de acciones y de medidas. Pueden 
no ser suficientes y podemos no estar de acuerdo con ellas, pero en ningún caso son 
inexistentes, por parte del gobierno central y por parte del gobierno autonómico. 
Obviamente, el algunos casos podemos coincidir que con alguna de las medidas podemos 
estar a favor o en contra de ellas, pero en ningún caso hablar de inexistencia. Cuando se 
declara sobre la incapacidad o sobre la mala gestión en determinadas acciones, sobre todo 
en una moción en la que se pide el apoyo del resto del grupos de la oposición, primero 
tenemos que detallar en qué no estamos de acuerdo, ¿No? Si yo digo que el gobierno 
central no ha hecho nada, puede ser una percepción. Yo puedo decir, ha hecho muchas 
cosas. Si no concretamos qué no se ha hecho, qué falta por hacer, o qué se está haciendo, 
lo demás son todo percepciones. Nosotros no podemos estar a favor de una moción en la 
que existe la percepción de inactividad. No podemos estar de acuerdo con ese tipo de 
mociones. Esto en cuanto a la exposición de motivos de la moción. Tampoco estamos de 
acuerdo en el sentido, me remito a las palabras de la Marta Figueras, nosotros no estamos 
de acuerdo con una criminalización sistemàtica del sector empresarial y de los patronos, 
hay empresas pequeñas, medianas, empresas familiares que respetan los derechos de sus 
trabajadores, que hay que ayudarlas, porque en este caso mucha destrucción de empleo ha 
venido porque la situación económica ha hecho que determinados sectores empresariales 
estén agonizando, y yo creo que para recuperar un poco la normalidad del mercado laboral, 
aparte de hacer una reforma laboral tenemos que ayudar a las empresas, pequeñas, 
medianas y algunas grandes. No todas las empresas grandes, me atrevería yo a manifestar 
sin tener conocimiento de causa y sin saber la vida de todas aquellas empresas, decir que 
todas son unas empresas absolutamente insensibles con sus trabajadores, que no respetan 
los derechos laborales y que lo único que hacen es hacer dinero porque si. Y hay empresas 
grandes que pueden incluso tener una función social, no lo se, pero como no conozco la 
realidad de todas las empresas censadas en este país, pues no puedo tener la alegría de 
etiquetarlas de una manera o de otra.  
En cuanto al tema de las propuestas concretas que se detallan en los acuerdos de la 
moción, bueno, demanar més diners al govern espanyol i català per a la protecció de les 
persones. Evidentment com a filosofia estem d’acord. Pero entendemos que durante la 
última etapa se ha hecho un esfuerzo económico muy importante para dar una ayuda a 
todas aquellas personas que se les había acabado el subsidio, y este esfuerzo económico 
importante tiene una repercusión en la economía, y tiene una repercusión en los 
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presupuestos, y tiene una repercusion en la economía, y tiene una repercusión en las 
tesorerías. No se puede pedir medidas sin valorar  y cuantificar la repercusión de esas 
medidas, porque nos encontraremos con una situación de déficit público que lo único que 
hará será empeorar mucho más la situación. No lo se, y como no lo se porque no lo he 
analizado técnicamente, no puedo decir si es en este momento, es una medida que se 
puede implementar o no.                
En cuanto al tema de aumentar las partidas es como cuando hablamos de los 
presupuestos. Aumentemos las partidas, ¿Pero para hacer qué? Aumentemos las partidas 
en servicios públicos y políticas sociales, ¿Pero para hacer qué? Aumentemos las partidas 
de beques de menjador, sanitat pública, transport públic i el desplegament de la llei 
d’Independència. Si que estem d’acord, pero ¿Puede ser porque no hayan recursos 
suficientes? ¿Puede ser porque no estén bien destinados? ¿Puede ser porque la gestión de 
esos recursos no es la correcta? A veces inyectar de dinero partidas presupuestarias, 
necesariamente no implica que se mejora el servicio. Después, los marcos legales que 
impulsen un trabajo estable, seguro y saludable estamos de acuerdo, pero defendemos, 
obviamente, las políticas que están haciendo nuestro partido en torno a estos temas. El 
tema de la reforma fiscal se están haciendo cosas. Y en cuanto al tema de la banca 
pública, tema de debate amplio y extenso en el que habría mucho que decir, curiosamente 
cuando me he estado ilustrando sobre el tema es muy curioso que tanto la extrema 
derecha como la extrema izquierda argumente la creación de la banca pública, 
prácticamente basándose en los mismos argumentos, es curioso cuanto menos, y decir que 
bueno, el ICO es una antesala de una banca pública, y evidentemente se está apostando 
por el ICO como una altesala de la banca pública. Y el tema de las pequeñas y medianas 
empresas, creo que tenemos que apostar seriamente por ellas, me sorprende y permítanme 
que me guarde este recull para cuando pidan que no licitemos obras, que contratemos todo 
el personal propio, porque les recordaré que si demanem el suport a les petites i mitjanes 
empreses mitjançant la licitació de l’obra pública civil, també ens ho hauríen de demanar 
nosaltres mateixos. Per tant, per tot el que hem exposat, nosaltres votarem en contra de la 
moció” 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Las propuestas yo puedo entender que no las vean nadie, y puedo entender que tenga 
aprendida la lección de lo que hay que decir ahora, de lo que toca decir ahora con respecto 
a estos temas. Yo diría, mientras vemos el pelotazo de casos como Millet, como Gurtel o 
como Pretoria, mientras vemos casos de corrupción enorme en este país, con política de 
estas características, pues vemos que hay gente que se ha lucrado con unos sueldos 
enormes, hablamos de los autónomos que lo están pasando mal, si que es verdad. Los 
trabajadores de la calle que lo estamos pasando mal, si que es verdad que hay empresas 
que tienen responsabilidad social, por supuesto, faltaría más, porque vivimos en un estado 
democrático y en un estado solidario y se basa en esto. Un estado solidario. Yo puedo 
entender que no se dedique dinero, o que las fuerzas políticas que han dicho que votarán 
en contra de esta propuesta no se dedique dinero público a ayudar a las personas que más 
mal lo están pasando como consecuencia de la crisis, lo puedo entender. Pero en este país 
hay determinadas cosas que estamos viviendo que mientras unos viven como reyes, otros 
estamos o están muy mal”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Intentaré ser el més breu possible. A la senyora de CiU, que la moció és una carta als 
reis, que som irresponsables, que hem de tocar de peus a terra, que la crisi la rebem tots i 
les administracions també, jo li contesto a aquesta afirmació que sí que és veritat: la crisi la 
rebem tots. Jo penso que uns més que d’altres. I aquesta moció potser va enfocada a 
mirar i a pensar en la gent que més. L’afirmació també de que no hi ha diners i de que com 
l’administració pot fer front a totes aquestes demandes que es fan en la moció, doncs miri, 
quan ha calgut ajudar la banca, els diners han sortit de sota les pedres.  Quan ha calgut 
ajudar les grans multinacionals, amb milions i milions d’euros, també els diners existeixen. 
Quan cal subvencionar la sanitat o l’educació privada també hi ha diners per a tots. Per a 
determinades coses sembla que no n’hi ha, i amb això estic d’acord amb vostè. Quan el 
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Departament d’Educació diu que per beques, per a determinades coses el Departament 
d’Educació si que té diners. En algunes coses que heu dit sobre el govern català i la 
presència d’ICV-EUiA, que és como es diuen les sigles aquestes per si algú no ho sap, i 
l’AEB vol dir Alternativa d’Esquerres per Badia. Doncs igual, estic d’acord amb algunes 
coses que heu dit. Hi ha un dels partits que presentem aquesta moció que està al govern 
de Catalunya. Probablement podria fer més coses de les que fa, probablement. I amb això 
estic d’acord. De tota manera, quan ha fet esment de que no hi ha diners per a beques, 
que el Departament d’Educació ha fet una inversió molt gran per a la sisena hora, i després 
no hi ha diners per a res. Jo li preguntaria al grup de CiU si està en contra d’aquesta sisena 
hora, perquè és una informació molt important per a mi. 
En quant a l’Impost de Successions diu vostè que el ric es compra cases a les comunitats 
autònomes que el PP governa i que allà no paga res, i que al demanar això en aquesta 
moció s’afectaria la classe mitjana. Nosaltres demanem l’Impost de Successió per a tot 
l’Estat espanyol. No veig en cap moment de la moció que digui que només ho demanem 
per a Catalunya, i per tant, aquí tindríem resolt el problema. Que l’Impost de Successions 
pot arribar a afectar, depèn de com es plantegi a la classe mitjana que vostè defensa? 
Doncs és probable que si. Jo penso que si es fa una bona redacció, podem fer que afecti 
només a la classe que volem que afecti. De tota manera nosaltres no ens erigim com a 
defensors de la classe mitjana, sinó com a defensors de la classe treballadora, i penso que 
aquí hi ha una diferència bastant important, entre on situaríem el panorama polític de 
l’esquerra i la dreta, debat que per a molta gent no interessa. 
I després el tema de l’empresària de les PIMES, que no tots els empresaris son molt rics, 
que hi ha empresaris que son un treballador més, com puc ser jo o com pot ser vostè. 
Precisament això estaria en el punt sisè de la moció. 
A la senyora Antonia, representant del PP, que diu “queda muy bien decir que estamos a 
favor de esto”. Yo la invito a que quede bien. Que está completamente de acuerdo con 
CiU, que no nos podemos amparar solo en los derechos de los trabajadores y en que hay 
que arrimar el hombro, y en el hecho de que hay que arrimar el hombro estamos de 
acuerdo. Pero en el hecho de que sólo lo arrimen unos, que normalmente son los que 
tienen el hombro bastante más jodido que otros de trabajar cada dia. Pues eso es en lo que 
no estamos de acuerdo, en que sólo arrimen el hombro otros, y que España continue 
siendo punteros en la compra de coches de lujo, con todo y la crisis, y que España siga 
siendo uno de los paises punteros en billetes de 500 euros, y que España siga siendo uno 
de los paises punteros en la compra de viviendas de lujo, todo y la crisis. Decir que 
efectivamente, seguramente hay algunas personas que esto de la crisis quizá no les toca 
tanto, ¿eh? Bueno. 
Y en referencia a la petición por parte del PP de que seamos coherentes, yo tengo que 
decir que efectivamente si hay un partido que en relación a la crisis ha sido coherente, yo 
tengo que reconocer, sin riesgo a equivocarme, que ha sido el PP, con sus reiteradas 
peticiones e invitaciones junto con la patronal a hacer una reforma laboral que seguramente 
invitan a arrimar el hombro a unos cuantos que ya lo están arrimando, seguramente quieran 
o no.  
El PSC bueno, yo pienso que ha empezado diciendo, no es porque no estemos de acuerdo 
con alguna de las cosas que se dicen aquí. Pues a mí me ha faltado saber en cuales no. Y 
las cuales que están en desacuerdo no lo he entendido muy bien. Que no hay propuestas 
sino manifestaciones de intenciones. Yo pienso que no, que aquí hay propuestas muy 
concretas, y que es cierto que a lo mejor aprobar esta moción implica reconocer que no se 
está haciendo las cosas del todo bien, sino que se están haciendo bastante mal. Y hay un 
argumento numérico, numeral , numerado viva la numeración, que diría aquel que defiende 
esto, que no se están haciendo las cosas demasiado bien, que es el número 4.600.000. Es 
un número que si es una lotería que te ha tocado es precioso, pero cuando son personas 
en búsqueda de empleo, porque recuerdo que el PP hizo una variación de la definición de 
parado, y parado no era aquel que no tenía empleo, sino que desde que el PP lo aprobó, un 
parado era aquel que estaba inscrito en el servicio de búsqueda de empleo y buscando 
activamente empleo, etc etc, por lo tanto el 4.600.000 se puede ver incrementado con 
muchísima gente que ya se ha hartado de estar allí inscrito para nada. Per bueno, esto si 
que es un suponer. Y luego el tema de la criminalización del sector empresarial que 
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también comentaba CiU. Que no todas las empresas grandes son insensibles con sus 
trabajadores. Bueno, a mi me gustaría saber en que parte de la moción se criminaliza a la 
pequeña y mediana empresa que también se ha dicho. Y también me gustaría que me 
hicieran conocer aquellas grandes empresas que si que defienden fuertemente los derechos 
de sus trabajadores sin rechistar, porque es algo que yo desconozco y la verdad, me 
interesaría. Lo que si que hablamos dentro de la moción, es de la criminalización si se 
quiere decir, que no lo pone tampoco, pero yo no tengo ningún problema en reconocerlo, 
de la patronal de este país y de esta comunidad autónoma, que lleva ya unos cuantos 
meses, si no años y quizá toda la vida, pero ahora se oye más, anunciando peticiones al 
gobierno, que afortunadamente como mínimo hasta dia de hoy, y hasta donde llega mi 
conocimiento no aceptado, como puede ser el despido libre o los contratos extraños estos 
que hizo el gobierno Sarkozy en Francia, de ponte a trabajar durante unos cuantos meses 
sin derecho a nada y cobrando una caca, y luego ya hablaremos. Para la gente joven. Más 
dinero para qué, decía. La exclusión social...espero que sea un gol del Barça. Más dinero 
para qué. Pues yo creo que aquí hacemos una enumeración que se puede pormenorizar si 
ustedes lo desean para si fueran a votar a favor, pero que está bastante claro para que 
pedimos el dinero. Lo dije en la presentación. Dinero para eliminar la exclusión social. 
Medidas para garantía de los derechos laborales. Y bueno, dinero que para algunas cosas 
es verdad que no hay, que no sale por ninguna parte.  
El tema de las grandes obras que decía también la Sra. Alcaldesa, que dice luego nos 
vendreis al Ayuntamiento a pedir que no contratemos a pequeñas y medianas empresas 
sino que hagamos contratación directa. Si, lo seguiremos diciendo siempre. Pero yo creo 
que una cosa no quita la otra. Nosotros, es verdad que no está pormenorizado aquí, pero 
nosotros cuando hemos defendido la contratación de pequeñas y medianas empresas sobre 
todo, nos estamos refiriendo a aquellas grandes obras para las que el estado reserva su 
contratación a grandes supermultinacionales que seguramente son de aquellas que son 
super buenas con sus trabajadores. Construcción de autopistas, construcción del AVE, los 
transvases que están construyendo por ahí, y los que suponemos que también están 
haciendo multinacionales, el transporte del agua del Ebro a Barcelona por valor de varios 
millones cada viaje. Grandes multinacionales que la verdad es que es vergonzoso que el 
gobierno autonómico y central salgan defendiendo la contratación de las PIMES y salgan 
defendiendo las PIMES y luego contraten a quien contratan. Yo sólo por poner un ejemplo 
que sepa todo el mundo que los trenes del AVE son SIEMENS, sino estoy equivocado, y 
que no se hacen aquí ninguno. Ya está porque sino, me voy a liar”. 
 
Pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Jo si seré 
breu. Per respondre a vostè la pregunta que ens ha formulat. Evidentment estem d’acord 
amb la sisena hora. No era una crítica a la implementació de la sisena hora en l’escola 
pública, sinó a la responsabilitat de la gestió, com segur que vostè ha entès perfectament. 
Si el Departament d’Educació té un determinat número d’euros a gastar durant 4 anys, i 
decideixen implementar la sisena hora sense avaluar prèviament quines despeses això 
comportarà, la conseqüència directa d’això quina ha estat, o com a mínim, això és el que 
se’ns ha transmès el Consell Comarcal. Que no hi ha diners per a unes altres coses, i això 
ha suposat retallar beques. Retallar beques de menjador, retallar beques de transport. I això 
qui ho ha fet? El PSC, IC, ER, que son els tres grups autodenominats d’esquerres i 
progressistes, que el que fan es retallar beques. I jo el que apel.lava era a la capacitat 
d’avaluar les coses abans de dur-les a terme, simplement això. No volia ara entrar en un 
debat sobre si la sisena hora s’ha d’implementar o no, perquè és evident que l’educació ha 
de ser la mateixa a totes les escoles que rebin fons públic. Dit això...què? No estàs 
d’acord...per això militem en partits diferents, per sort. D’acord? He respost a la seva 
pregunta en tot cas? Fantàstic. Tiro endavant.  
Respecte l’Impost de Successió que vostè diu que aquí no s’està basant només en 
Catalunya, sinó que és pal·liatiu a tota Espanya. Bueno, fantàstic, Però l’argumentació és la 
mateixa. Aquella gent que tingui molts diners anirà a empadronar-se a Suïssa i així no 
pagaran impost. Ara he dit Suïssa i la veritat és que desconec...a qualsevol altre país de 
per aquí on no s’hagi de pagar Impost de Successió. Per tant l’argumentació és la mateixa, 
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el que en compte de limitar-nos a la nostra comunitat, aniríem al marc europeu ja que 
estem tant orgullosos tot plegats, de formar part d’Europa. 
I per últim, respecte el debat d’esquerra o dreta que vostè diu que no es aquí el lloc de 
tocar-lo, doncs no se jo si no seria el lloc de tocar-lo un Ple, perquè sincerament, si el Ple 
no és el lloc de debat polític per a aquestes coses, ja em dirà vostè quin es l’espai de debat 
polític. Per què serveix el Ple, si no es per debatre políticament? Per insultar-nos? No cal, jo 
prefereixo debatre políticament. Dit això, a mi em fa molta gràcia aquest debat. Perquè 
clar, el PSOE-PSC representa que es d’esquerres. Dic representa, així s’autodenominen. 
Però clar, després el senyor Zapatero implementa la mesura de regalar-li 400 euros a 
tothom. Aquí a nivell municipal que representa que CiU no som d’esquerres? Que som de 
centre no se sap què? O de dretes. Que això en funció de cadascú com avaluï? Doncs CiU 
ha defensat la socialització de llibres, igual que tots els grups del Consistori. Jo crec, de 
veritat, que aquest debat el podríem encetar un dia que no jugui el Barça amb permís de 
l’alcaldessa”. 
 
A continuació intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: “Muy 
brevemente. Yo si que voy a ser breve. Me parece que el representante de AEB, primero 
formularle una pregunta muy breve. Como formación política de Alternativa d’Esquerres 
por Badia o para Badia, ¿Están coalicionados con ICV en la Generalitat de Catalunya? Es 
curiosidad. Porque mi ataque entre comillas, no iba hacia una formación política sino hacia 
otra que está realmente gobernando. Dicho esto, entiendo que el representante, así como 
la formación política de AEB, me merece todo el respeto del mundo y considero que cada 
vez que hacen un debate o hacen una réplica a cualquier tema, argumentan sus ideas que 
desde luego no son iguales a las mias, pero argumentan con una coherencia, con lo cual 
me parece que siempre es un debate, estés o no estés de acuerdo, constructivo. El 
representante de Iniciativa, yo Sr. Argueta sinceramente, me parece que cuando no se 
tiene un conocimiento del tema que estamos presentando, y no es la primera vez, no se 
puede aludir a casos que no tocan y que los demás también podríamos aludir a casos de su 
formación política que tampoco quedarían muy bien parados. O sea, me parece que 
argumentar contra casos Gurkel, decir lo del...perdón, es que la palabra me 
suena...”pelotazo”. O sea, me parece una falta de respeto. Sinceramente. Y me parece 
que, como diría un amigo mio, la ignorancia es la más osada de todas las virtudes. Yo 
rogaría un respeto y conocimiento cuando uno hace una presentación, y sino lo sabe 
argumentar, no atacar con casos que no pertenecen ni a este representante del partido 
político ni a este municipio, aqui estamos para hacer otras cosas, y esas cosas son debatir, 
estando o no estando de acuerdo con una posición, y trabajar por lo que nos toca y con lo 
que nos hemos comprometido, que son los vecinos de Badia”. 
 
L’alcaldessa diu: “Antes de que se empiecen a pedir palabras para hablar sobre el tema de 
la corrupción, cosa que estoy viendo venir, centremos el tema en la moción en concreto. 
Creo que ha sido un comentario poco afortunado pero bueno, es una opinión y el grupo 
popular ha argumentado lo que piensa sobre el tema. Rogaría por favor no iniciar un debate 
respecto el tema de casos Gurtel y demás. 
Yo la única cosa que quería decir un poco para concretar, creo que las posturas de cada 
grupo han quedado claras al respecto de la moción. Lo único que yo quiero aclarar es que 
cada uno ha defendido sus argumentos, podemos no compartirlos pero tenemos que 
respetarlos. Lo que hay una cosa que no me ha gustado nada. Es primero la afirmación de 
que no dedicamos dinero público a las personas que lo necesitan, me ha parecido una 
afirmación un poco desafortunada porque no es cierto. No es cierto. Y además hemos 
llegado a muchos acuerdos en este Ayuntamiento entre todos para eso. Por tanto, no 
tolero que digan que no queremos, han manifestado, que no queremos destinar el dinero 
público a aquellos que lo necesitan. Ni tampoco el tema de que argumentamos como 
argumentamos porque la crisis no nos toca tanto. Creo que no hay que entrar en 
determinadas consideraciones personales de la situación que estamos viviendo cada uno de 
nosotros a título individual, para justificar determinados posicionamientos, porque 
podríamos entrar en un debate que cada uno tendríamos que exponer nuestra situación 
personal, y creo que no es el caso. Se puede defender perfectísimamente a las personas 
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que lo están pasando mal sin pasarlo mal, y se pasarlo mal sin defender a las personas que 
lo están pasando mal sino a uno mismo. Por tanto no me parece un argumento para 
determinar si unas personas están dedicando más esfuerzo o menos esfuerzo a trabajar en 
un tema. Creo que han quedado suficientemente argumentadas las posiciones de cada 
grupo, pasaríamos entonces a la votación”.       
 
Es denega per majoria amb 11 vots en contra (PSC, PP, CIU) i 4 a favor (ICV-EUiA, AEB) la 
moció que literalment diu: 
 
A la crisi econòmica i financera internacional cal afegir-li els elements propis de l’economia 
espanyola que han empitjorat encara mes la nostra situació econòmica i social. Els 
successius governs del PSOE i del PP han apostat per un model econòmic basat en el totxo 
i en l’endeutament familiar i sobre la base de salaris baixos i un desigual repartiment de la 
riquesa i de la fiscalitat. Aquest s un model esgotat i per tant necessitem avançar el mes 
ràpid possible vers una nova base econòmica, un nou model productiu i energètic que ens 
possibiliti fer front a la crisi econòmica. 
Les organitzacions promotores del present document , ICV-EUiA i AEB de Badia del Valls, 
estem en contra de les velles receptes de la Patronal les quals, aprofitant el moment 
actual, pretenen fer un retrucs en els drets socials durament aconseguits pels treballadors. 
Es per això que rebutgem receptes com l’abaratiment de l’acomiadament, la creació de 
contractes sense drets socials, una major desregularització del mercat laboral i, en 
definitiva, retrocedir un segle en drets laborals. AEB i ICV-EUiA apostem per un model 
laboral mes solidari, que impulsi i incrementi els drets socials dels treballadors i de les 
treballadores.  
Les mesures de xoc anunciades pel Govern espanyol no aborden els problemes estructurals 
de l’economia espanyola i catalana. Les politiques d’ocupació i de protecció de drets dels 
treballadors del govern central i català no estan impedient acomiadaments, expedients de 
regulació o deslocalitzacions injustificades. Desprès danys d’especulació i enriquiment 
d’uns quants, la crisi no la podem pagar els de sempre: la gent treballadora. 
Per totes aquestes raons els grups municipals dICV-EUiA i AEB de l’ajuntament de Badia 
del Valls proposa els següents acords al ple de l’ajuntament: 
Primer: Demanar mes diners al Govern espanyol i catal per a la protecció de les persones. 
Donar una prestació de 600 a aquelles persones sense feina que hagin perdut la prestació 
d’atur, durant 12 mesos mentres assisteixen a cursos de formació i reciclatge. 
Segon: Demanar al Govern que augmenti les partides econòmiques per als serveis públics i 
polítiques socials, especialment a educació pública, beques de menjador, sanitat pública, 
transport públic i desplegament de la Llei de Dependència. 
Tercer: Demanar al Govern la creació d’un marc legal que impulsi un treball mes estable, 
segur i saludable, fent del contracte indefinit el contracte de referència. Això implicaria la 
reducció de la precarietat, la subcontractació i la sinistralitat laboral mitjanant la 
participació dels treballadors/res en l’organització del món laboral. 
Quart: Demanar una Reforma fiscal progressiva i justa basada en principis d’equitat 
A on paguin mes els que mes tenen, perseguint el frau fiscal i els paradisos fiscals i 
recuperant el impost sobre el Patrimoni sobre les grans fortunes. 
Cinquè: Demanar la recuperació del control públic del sistema financer mitjanant la creació 
duna Banca Publica que possibiliti realment el finançament que famílies i empreses estan 
demanant des de fa temps. 
Sisè: Demanar el suport a les petites i mitjanes empreses mitjanant la licitació d’obra 
publica civil al mateix temps que rebutjant els acomiadaments massius de les grans 
empreses. La crisi no pot ser la excusa per a abaratir l’acomiadament de treballadors de 
manera injustificada.  
 
9. MOCIÓ AEB: CONTRA LA DESAPARICIÓ DELS CAEP 
 
Es llegeix la moció presentada per l’AEB. A continuació pren la paraula el senyor Sergio 
Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Yo habia dit en la Junta de Portanveus 
que falta un tercer punt, el de notificar...” 
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L’alcaldessa diu: “Perdó, si. El de notificar a l’administració. Cert”. 
 
Segueix el senyor Sergio Escribano: “Això el primer. El segon, com ja sabeu tots i totes, els 
4 centres d’educació infantil i primària de Badia son CAEP, son centres d’atenció educativa 
preferent, és una decisió que es va prendre al 1996 per part de les 4 escoles, hi havia 
dubtes de ficar-se o no pel desprestigi que significa l’accepció CAEP dintre de l’escola, i 
llavors va decidir que o es feien totes o no ho feia ninguna, i ho van fer totes. Des de 
llavors hem rebut un increment de professorat i un increment d’ingressos, un increment de 
diners per a les despeses del centre. Un increment vol dir que si nosaltres tenim un centre 
de dos línies, doncs tenim més mestres i més diners per a funcionament que un altre 
centre que no sigui CAEP. Amb aquesta moció, que neix d’una plataforma de CAEPS que 
s’ha constituït fa pocs mesos, arran de la sospita de que el Departament suprimirà la 
denominació CAEP, i per tant suprimirà tranquil·lament i sense cap explicació els recursos 
addicionals que rebem, doncs és una moció que vol denunciar això, i que vol demanar a la 
resta de partits, a la resta de grups d’aquest Ple municipal, doncs el suport als CAEPS que 
son els 4 de Badia i 96 més de Catalunya, però en especialment als de Badia, per tal de 
que això no succeeixi”. 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Nosotros creemos que esto puede pasar, lo que se plantea en la moción, y por tanto 
estamos a favor de la moción que presenta el grupo político de la AEB. Le vamos a dar 
apoyo”. 
 
Pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Nosaltres a 
priori donaríem suport a qualsevol moció que defensés l’eliminació dels CAEPS. Sense cap 
dubte. El problema és el redactat amb el qual ve aquesta moció incorporada, perquè 
aquesta moció es presenta com a una crítica a la LEC, y nosaltres no estem d’acord amb 
aquesta visió que donen vostès de que amb la LEC ja hi ha una espècie de política 
educativa en contra de l’ensenyament públic, perquè això un altre cop és una qüestió de 
percepció. Nosaltres no estem gens d’acord, i per aquest motiu, no pel fet de l’eliminació 
dels CAEPS, insisteixo, sinó per criticar la LEC, nosaltres no podrem donar suport a 
aquesta moció. Però que quedi clar que nosaltres també estem en contra de l’eliminació 
dels CAEPS”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que 
diu: “La nostra posició serà la de l’abstenció. No perquè no creiem que sigui raonable el 
que demanen, sinó per una resposta de la nostra representació parlamentària, amb lo qual 
jo des d’aquí apart d’abstenir-me prego que...properament us faré arribar una informació 
per tal de que sigui defensada a on toqui. Però la resposta jo no la he rebut, per tant jo no 
puc donar suport a una cosa que no m’ha autoritzat el meu partit, tot i que el raonament és 
lògic quan menys”. 
 
Intervé la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural, que diu: 
“Nosotros votaremos en contra de la moción. Como ha comentado el Sr. Escribano, la 
lógica de los CAEP era de reconocer necesidades especiales a los centros con este 
reconocimiento. El Departament d’Ensenyament pretende dar un paso más en el modelo de 
relación con los centros educativos y a través de los planes d’autonomía de centro 
pretender establecer una relación bilateral con cada uno de los centros, atendiendo a las 
necesidades específicas de cada centro. Esto no significa que los centros educativos de 
Badia vayan a perder recursos ni vayan a dejar de ser atendidos según las necesidades 
concretas que tienen, al contrario, lo que pretende es reconocer a cada uno de los centros 
educativos de Catalunya sus especifidades y responder a ellas de forma individual, 
mediante un contrato programa con el centro. Nosotros creemos que la correcta 
implementación de este modelo de relación puede ser una oportunidad. Desde els Serveis 
Territorials d’Educació del Vallès Occidental nos aseguran que en este proceso, los centros 
educativos de Badia no tiene porqué perder recursos, y en cualquier caso si que por 
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supuesto estaremos esperando expectantes para asegurarnos de que esto no sea así, pero 
la lógica que plantean de este nuevo modelo de relación no nos parece inadecuada”.   
 
A continuació pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Muy brevemente. Simplemente para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer 
valoraciones. Es bonito para valorar una moción y las argumentaciones que se hacen desde 
una plataforma de CAEPS, hacer una llamada a la Delegación Territorial d’Ensenyament, 
pero pienso que también se puede hacer una llamada a cualquiera de las 4 escuelas de 
Badia. El hecho de decir que no tiene porque pasar lo de la pérdida de recursos en los que 
son de Badia, y el hecho de decir que a través de los proyectos de autonomía de centro, el 
Departament quiere hacer una relación bilateral con los centros uno a uno, de forma más 
individualizada, y que se puede plantear como una oportunidad, nosotros tenemos que 
decir lo siguiente. Lo primero, no es que no se vaya a perder recursos por parte de los 
colegios, sino que esos recursos ya se han perdido. Ya se han perdido en la actualidad. En 
mi centro, para no ir más lejos. Le puedo hablar de los otros 3 sin ningún problema, pero 
sería extenderme innecesariamente, porque el caso es exactamente el mismo, a lo mejor 
varía un 1%, un 2%, o 4 horas en lugar de...En mi centro, el presupuesto para 
funcionamiento ordinario ha sido reducido este año un 10% para este curso, en relación al 
año pasado. Y luego, a través de la implementación de la medida por parte del 
Departament, que ya no solo afecta a los CAEP sino que afecta a todos los centros de 
Catalunya, hemos perdido 40 horas semanales de atención del profesorado a los alumnos 
por la invención del tercio de jornada que se ha inventado el Sr. Maragall de su partido, que 
por cada persona que tenga una reducción de un tercio, ustedes saben que en 
Ensenyament y aquí en su casa también, los funcionarios tienen derecho a pedir la 
reducción de un tercio de jornada como por ejemplo por tener un hijo, pero también se 
puede pedir por otras causas. Hasta este año el Departament enviaba una persona a media 
jornada. Este año ha enviado a una persona con un tercio de jornada, con la cual cosa 
quiere decir que la reducción de recursos ya es una realidad que se vive en los 4 centros de 
Badia. O sea, ya se ha dado. Y pese a que yo estoy absolutamente en contra, el hecho de 
que el proyecto de autonomía de centro y relación bilaterial puede significar una 
oportunidad, en eso han estado de acuerdo los 4 centros de Badia. Ya le digo, yo 
personalmente no, pero en eso los 4 centros han estado de acuerdo, y están haciendo el 
proyecto de autonomía de centro, la cual cosa representa un trabajo extra para el 
profesorado, que no quisiera aquí pormenorizar porque sería extenderme demasiado, pero 
pese a ello la reducción de recursos ya es una realidad. Y tal y por donde van las cosas, 
tenemos la agradable sospecha de que no todo ha acabado aquí. No hace mucho, 
exceptuando a la Sra. Antonia del PP porque no tuve la oportunidad de verme con ella, 
pero le pido disculpas y le haré llegar la información ahora que si que la tengo aquí, la 
tengo en la sala te la doy ahora. No hace muchos meses llegó una carta a las direcciones 
de los centros, que no a los maestros, ofreciendo quitar profesorado del colegio a cambio 
de dinero. Si cualquiera de las direcciones de Badia hubiera aceptado, ahora mismo estaría 
hablando de otro episodio más de reducción de recursos en septiembre. Por lo tanto, todos 
los argumentos se caen y hubiera estado mucho mejor fundamentada su intervención si 
hubiera hecho una llamada a cualquiera de las escuelas”. 
 
L’alcaldessa diu: “Nosaltres amb el que hem dit d’aquesta moció no estem dient que estem 
absolutament d’acord amb la política del Departament d’Ensenyament. No. Ni estem dient 
que ho estem fent super bé i no hàgim de millorar coses. No. De fet, nosaltres cada cop 
que anem en representació de l’Ajuntament als Serveis Territorials, posem de manifest 
moltes de les coses que estan passant als centres de Badia, però com tu has comentat, 
aquests centres ja son CAEP i estan rebent més diners. No és un fet la desaparició de la 
terminologia, el concepte CAEP si realment s’implementa el pla d’autonomia de centre en 
la mesura que estan dient, no s’oposarà sinó tot el contrari, millorarà. Perquè ara per ara  el 
que s’està veient es que no funciona com a tal. Per tant, el que hem de fer entre tots, es 
anar darrera del Departament d’Ensenyament perquè les coses millorin. Però millorin en 
quant a recursos, en quant a personal, y en cuanto a todas las necesidades que puedan 
tener cada uno de los centros. Con la argumentación que hemos dado no estamos diciendo 
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que el Departament lo esté haciendo fenomenal y maravilloso, sino simplemente en cuanto 
al proceso concreto de modificación del CAEP a la autonomía de centro. Perquè la filosofia 
es que cada centre serà un CAEP, serà un centre que tindrà unes necessitats específiques 
que es contemplaran en un conveni, en un contracte programa. Si no ha funcionat el tema 
CAEP no ha sigut per la filosofia del que ha de ser CAEP, sinó per la gestió del que havia 
de ser un CAEP. Per tant, la filosofia d’autonomia de centre com un conveni bilateral, 
perquè cada centre tingui el que necessita, filosòficament està més bé. Desprès la gestió. 
Clar, si nosaltres partim de la base de que ja no es gestionarà bé, perquè ja no s’està 
gestionant bé. Per tant, és una altra discussió no tan terminològica”.     
 
A continuació pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Deu segons. M’agradaria saber en base a què afirmen que la terminologia CAEP no ha 
funcionat”. 
 
L’alcaldessa diu: “Ho ha dit vostè. Està dient que no rebem recursos, que ja de fet està 
passant. No estic dient que el concepte CAEP sigui un mal concepte que està fent que es 
rebin menys recursos. Estic dient que no és un tema de conceptualitzar sinó de gestionar. 
És el que jo estava argumentat. No estic dient que no funcioni, no ho he dit en cap cas. Ha 
dit vostè que realment ja s’està rebent menys diners. Jo és la única cosa que he dit”.   
 
Es denega per majoria amb 10 vots en contra (PSC, CIU) 1 abstenció (PP) i 4 a favor (AEB, 
ICV-EUiA) la moció que literalment diu: 
 
Atès que des de l’aprovació de la Llei d’Educació de Catalunya, el seu desenvolupament 
s’està portant a terme sense cap mena de planificació i sense comptar amb el consens de 
la comunitat educativa. 
 
Atès que aquest desenvolupament té una clara intenció economicista, és a dir, prioritzar 
uns objectius d’economia de mercat per sobre del dret fonamental a rebre una educació en 
igualtats de condicions, i com a conseqüència un deteriorament de l’escola pública, com a 
cohesionadora social. 
 
Atès que els Centres d’Atenció Educativa Preferent son un Servei Públic que va néixer de 
la concepció compensatòria de la LOGSE, rebent uns recursos econòmics i humans 
addicionals (minvats per manca de voluntat política), per a fer front com a Servei Públic a 
la seva especificitat en un entorn socioeconòmic desfavorable. Aquesta funció educativa i 
cohesionadora ha estat fonamental en molts entorns per a que l’educació arribi, d’una 
forma justa, universal i amb igualtat d’oportunitats a molts ciutadans, dins del marc de 
l’ensenyament públic. 
 
Atès que el deteriorament dels CAEPS, en molts llocs no ha arribat precisament del seu 
entorn, sinó de la mà de l’administració, retallant plantilles, congelant les dotacions 
econòmiques i per últim suprimint la categoria de CAEP, sense cap mena d’explicació, 
aplicant paràmetres mercantilistes en la seva pròpia concepció, és a dir, provocant la 
paradoxa d’aplicar uns conceptes que encara són esborrany (decret d’autonomia del 
centre). 
 
Atès que a Catalunya hi ha en aquests moments més d’un centenar de CAEP repartits pel 
seu territori i ubicats en zones d’entorn socioeconòmic desfavorable, però complint el seu 
servei públic de fer arribar l’educació de forma responsable i cohesionadora. Dintre 
d’aquests es troben les quatre escoles de primària de Badia del Vallès. 
 
Atès que el retrocés en les condicions i qualitat de l’ensenyament públic que s’està 
imposant des de la Conselleria d’Educació significarà la desaparició d’aquest centres tindrà 
com a conseqüència una guetització de diferents zones i la subsidiarietat de l’ensenyament 
públic versus l’ensenyament privat, anul·lant el concepte de Servei Públic de qualitat. 
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El grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia proposa a l’ajuntament en ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Denunciar la política de la Conselleria d’Educació i del Govern de la Generalitat 
envers l’ensenyament públic i en concret en contra del CAEPS. 
 
Segon. Reclamar la no desaparició dels CAEPS i que es defineixi una política clara de 
cohesió social i econòmica, dotant-los de recursos econòmics, recursos humans (augment 
de plantilles amb especialistes professionals TEI, TIS, Vetlladores, etc.), respecte als ràtios 
(establir uns màxims), increment del suport educatiu, aplicar les substitucions des del 
primer dia, racionalitzar i equilibrar la matrícula viva, formació específica. 
       
10. PRECS I PREGUNTES 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que fa tres 
precs. 
 
10.1 Parterres Plaça Major 
 
Dado el acontecimiento social de hoy, intentaré ser más breve que en el pleno pasado. Un 
prec es que el mantenimiento de las plantas y los parterres de la Plaza Major, que 
seguramente también vosotros lo veis, está como muy descuidado, muy dejado, muy a 
falta de riego y lo que sea, y sería conveniente mirárselo. 
 
10.2 Zona costat deixalleria 
 
Otra de las cosas a las que me gustaría hacer referencia es que al final, al lado de la 
deixalleria, al final de la Costa Azul, esa zona de ahí es realmente como si fuera la 
deixalleria 2. Está con un abandono de objetos en desuso que se han tirado allí y está 
como muy sucia toda esta zona.  
 
10.3 Parques infantiles 
 
En la primera Comisión del lunes, en la Comisión Informativa de Servicios Territoriales y 
Medio Ambiente, se nos hablaba también de los parques infantiles, y da la casualidad que 
Montse y Lancho nos comentaron si sabía alguna cosa de lo que está pasando. He visitado 
algunos parques y realmente el mantenimiento y la limpieza que se ha hecho está bastante 
mal. Y me quedo con el parque central y el parque estrella para nosotros aquí en el pueblo, 
que es importante que veais, en el mismo columpio del parque falta una traviesa o una 
maderita donde está el deslizadero este de los niños. Sería conveniente que lo veais, 
porque si es que ha habido un mantenimiento y se ha acabado, aparte de la limpieza total, 
las vallas de seguridad, las puertas que corren riesgo...entre que no existen las puertas de 
las vallas de seguridad y las que están, están...se ha acabado el mantenimiento pues sería 
conveniente que se viera este tema de la seguridad. 
 
La senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, fa cinc preguntes: 
 
10.4  Taxes mercat ambulant   
 
La meva primera pregunta, i em sap molt de greu que no hagi vingut el regidor David 
Sanuy, és respecte la situació de pagament de les quotes i taxes corresponent a les 
parades del mercat ambulant de dijous, informació que jo li vaig demanar fa unes tres 
setmanes, gairebé quatre, que em va dir que en dos dies em passava i que encara estic 
esperant, i llavors doncs bé, no se si l’equip de govern està en disposició ara mateix de 
donar-me aquesta informació i sinó, doncs la sol.licitaré per escrit ràpidament. 
 
10.5 Aparcament camions 
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La segona qüestió és respecte una situació que s’ha donat des de fa temps a Badia, però 
que s’està incrementant cada cop més, i que en diverses comissions de Territori he 
comentat, i és el tema dels camions de més de 3.500 kilos aparcats a dintre del cas urbà i 
no toca. Clar, el tema del civisme soc conscient de que s’està treballant, i que el dilluns 
tenim una reunió i demés, però clar, em preocupa que quan es posa sobre la taula la 
problemàtica que hi ha respecte que la gent fumi dintre del mercat, la resposta sigui que la 
guàrdia urbana te molt difícil poder implementar mesures al respecte d’aquesta gent que 
està incomplint la normativa que prohibeix fumar a dintre de l’espai del mercat municipal 
perquè en el moment en que s’avisa a la urbana i la urbana arriba al lloc, doncs aquesta 
persona ja ha apagat el cigarro. Jo ho entenc, clar, però els camions no marxen. Els 
camions quan estan aparcats estan aparcats, i no son petits que son grans, vull dir que els 
veiem tots. I jo el que no entenc es com pot haver-hi encara la impunitat d’incomplir una 
llei que està, incomplir una normativa que impedeix que aquests vehicles s’aparquin, i en 
conseqüència treguin espai als vehicles més petits per a aparcar, i que aquí no 
s’implementen mesures, perquè jo em remeto al que sempre comento, una mica de 
coherència amb les normes que tenim. Què no ens interessa la norma? Plantegem-nos si 
cal eliminar-la i l’eliminem. Però si tenim una norma la complim.     
 
10.6 Conveni Habitatge 
 
El tercer punt és també un comentari que he fet a les dues darreres comissions de Territori 
i està relacionada amb el tema d’habitatge. Tots sabem la problemàtica relacionada amb el 
conveni d’Habitatge i el protocol amb la federació de caixes, etc etc. Una de les 
preocupacions d’aquest grup municipal era que tota la informació que arribés a la 
ciutadania perquè, home, s’ha fet molta feina al respecte, cada grup polític pot tenir el seu 
posicionament, però el que està clar es que hi ha uns fets objectius que cal informar, 
perquè sinó doncs passa el que passa. Què és el que succeeix aquí? Doncs que des de la 
primera comissió que jo vaig preguntar se’m va dir que un cop que estigués signat, 
s’iniciaria una activitat...si, gràcies. Una campanya d’informació a la ciutadania respecte 
aquell tema, i que inclouria dues fases. D’una banda en la revista municipal potser, i d’una 
altra amb xerrades o díptics, o el que es considerés oportú. Clar, el tema de la revista al 
final no va ser informativa d’aquest tema, sinó que al final només sobre aquesta qüestió 
parlaven en concret els articles dels grups municipals. Considerem que un tema de tanta 
importància com el conveni d’Habitatge, la informació que ha de rebre la ciutadania no es 
pot limitar a un article petitet d’una columna, amb paraules limitades de les diverses 
formacions polítiques, això d’una banda. I després de l’altra, ni xerrades, ni díptics ni res. 
Clar, això ho vaig plantejar a la darrera Comissió de Territori, i la resposta va ser una mica 
la mateixa. “Estamos trabajando en ello”. Però que ja s’ha signat. Vull dir, que la 
informació ha d’arribar a la ciutadania. Què pensem fer? I aquesta és la pregunta que poso 
sobre la taula. 
 
10.7 Parterres 
 
Després un comentari que no el tenia previst, però després de la intervenció del senyor 
Argueta d’Iniciativa ho he de fer, espero que m’entenguin i em disculpim, però es que ho 
he de fer. Jo em vull queixar per a variar, no solament dels parterres de la Plaça Major sinó 
de tots els parterres de Badia. Dit això, tots estan bruts i en mal estat, absolutament tots.  
 
10.8 Convocatòria festa major 
 
I per últim, la meva última intervenció és un agraïment. És un agraïment. Barrejat amb un 
prec, però un agraïment, perquè resulta que vam rebre en el local una carta que era una 
convocatòria per una reunió demà, per a treballar el tema de la festa major. A mi ja em va 
sorprendre rebre aquesta carta perquè normalment no arribava, i em va sorprendre molt, 
gratament, em vaig posar feliç al veure que per fi havia arribat una carta on se’ns 
convocava per a treballar per la festa major. Però encara m’he alegrat més quan aquest 
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matí m’ha trucat la tècnica responsable, la Vito, per a informar-me telefònicament de que 
demà hi havia una reunió. Llavors jo des d’aquí, li vull agrair a la tècnica responsable i a qui 
s’escaigui que m’hagin trucat, perquè no podia ser el que estava passant. Malgrat 
això...ara estic liant una, em fa l’efecte. Malgrat això si que torno a exposar una 
preocupació. No vam quedar l’últim cop que vam parlar sobre el tema de les convocatòries 
a reunions, que tota la informació, independentment de que s’enviessin o no cartes per 
correu ordinari, se’ns faria arribar via correu electrònic? No vam quedar en això? I llavors 
això per què no s’ha fet. Perquè clar, també hem de considerar una cosa, que la senyora 
Vito em truqui avui és d’agrair, però clar la reunió és demà. I aquí, com vostès saben molt 
bé, tenim unes agendes complicades. D’acord? Per sort es una reunió i pots designar algú 
per a anar, però demà de fet tenim una reunió a la mateixa hora que hi ha de reunió de 
festa major, tenim una reunió de comunicació precisament. Clar, el que em plantejo es, 
donat que jo he rebut aquesta carta per fi, i que hi ha el registre, jo veig quan aquesta 
carta ha passat per instància, per tant ja veig que la reunió ja estava planificada amb 
anterioritat. Que se m’avisi un dia abans...home, ja que estem en el bon camí si us plau, 
avisi’m uns dies abans el mateix dia que fan la carta i si pot ser per correu electrònic. 
Moltes gràcies”. 
 
Seguidament intervé la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, que fa 
un prec: 
 
10.9 
 
Nosaltres la veritat és que hem rebut la carta, no hem estat tant insistents com la Marta, 
potser perquè ella havia tingut més problemes de convocatòria en aquest sentit, però si 
que ara vull fer un prec, i vull que el nostre grup polític tingui la mateixa consideració que 
té CiU, i nosaltres volem rebre la carta i la trucada, perquè crec que tots tindrem la mateixa 
consideració”. 
 
L’alcaldessa diu: “I tant que la tenen. Sinó hi ha més preguntes, els precs els recollim i 
donaré la paraula al senyor Lancho perquè respongui algunes qüestions. El tema de les 
taxes del mercat ja li passarà la informació el regidor.  
En quan el tema d’Habitatge, no hem pogut donar una informació que encara no tenim del 
desenvolupament i el desplegament de com es farà, perquè clar, quan jo arribo i pregunto, 
perquè quan es truca a l’administració competent, d’una cosa que ja hem aprovat i signat, i 
el personal que està treballant en aquesta administració, quan reben una trucada no saben 
del que els estan parlant, doncs jo em poso en contacte amb la responsable d’aquesta 
administració per a veure realment com ho farem, o com s’ho faran. Perquè clar, el que jo 
no faré es que les 14.000 persones que viuen a Badia truquin a Habitatge i que la seva 
resposta és no se de què m’estàs parlant. Si, en el tema del desenvolupament del conveni, 
m’estic referint al tema de la modificació del mòdul i de tot el que passa. El tema del 
conveni amb les hipoteques tres cuartas de lo mismo. Clar, jo no tinc la informació 
concreta de com es farà. Jo no puc donar una informació sense tenir-la. Concretament, 
vull dir. Llavors en el moment en que l’Ajuntament com a administració tingui aquesta 
informació, doncs la donarem, i espero que en el moment en que la Generalitat sàpiga com 
fer les coses, la Secretaria d’Habitatge en aquest cas, doncs suposo que ens ho 
comunicarà”.    
 
Pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Soc 
plenament conscient de les dificultats que suposa tenir informació real i actualitzada sobre 
aquest tema. En soc plenament conscient. És un tema que hem treballant molt 
seriosament, que hem seguit com vostè sap de principi a fi i en soc plenament conscient , 
insisteixo. Però vostè també sap, tant bé com jo, que a la ciutadania de Badia tota aquesta 
falta d’informació l’està generant una preocupació. Si que és cert que no disposem de tota 
la informació com a Consistori, però si que és cert que sí disposem d’una determinada 
informació, per exemple el famós canvi de mòdul, etc etc, que explicat bé en que 
consisteix, potser no se sembla gaire a la idea prejutjada que en diversos col.lectius s’està 
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generat. Dic això perquè el que si que es pot començar a fer, i així ho he demanat des de 
fa dos mesos, bueno més mesos perquè va haver dos mesos que no va haver-hi comissió, 
a les darreres comissions de Territori, començar a informar respecte el que si sabem segur. 
Es a dir, vostè senyora Alcaldessa ha firmat un conveni. Podem explicar en què consisteix 
aquest conveni. Què el desplegament no sabem com funciona? Cert. Que la Secretaria 
d’Habitatge a càrrec d’Iniciativa en el govern tripartit tampoc està actuant com hauria 
d’actuar? Cert, cert. Però això no treu que la informació de l’Ajuntament ha d’arribar a la 
ciutadania de forma institucional”. 
 
L’alcaldessa diu: “Si, completament d’acord. La única cosa és que estàvem esperant a 
veure si podíem donar tota la informació de tot el procés. Com no podem, doncs donarem 
informació sobre el conveni. 
I fem un aclariment. Va haver-hi comissió, el que no va haver és Ple el mes passat”. 
 
La senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, diu: “Una comissió de 5 minuts no 
es pot considerar comissió”.    
 
L’alcaldessa diu: “Bueno. Va haver-hi comissió. Una altra cosa és el profit que es tregui de 
la comissió, però va haver-hi”. 
 
Seguidament intervé la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Jo volia anar un pas mes enllà d’on ha arribat la companya Marta Figueras. Estic 
absolutament d’acord, però hem signat un conveni. Hem signat un conveni i, sinó tenim 
mal entès, l’origen que motiva la signatura d’aquest conveni és un seguit de famílies que 
es troben en una situació de dificultat per a fer front al pagament de la seva hipoteca. 
Famílies que ja han rebut procediments d’execució, i famílies en les que el conveni els hi ha 
agradat o no, però se’ls hi presenta com a solució a la seva dificultat. Aquestes famílies 
cada dia és un dia d’or. Jo no acabo d’entendre com un conveni que està signat, que al 
igual que la Marta Figueras apuntava, s’ha treballat, hem perdut hores de feina en això, 
cadascú amb la seva visió i la seva postura al respecte, encara hi ha dubtes de com es pot 
aplicar. I més enllà d’això, com les entitats financeres estan citant aquestes famílies fent 
propostes que encara no sabem on els condueix. Per tant, nosaltres que vam seure amb 
aquesta Secretaria d’Habitatge com Ajuntament, com a Consistori, ha de tenir també la 
responsabilitat d’apretar i de buscar la forma. A la darrera Comissió Informativa em consta 
que el meu grup va demanar, i la resposta que es va obtindre es que no hi havia cap 
dificultat i que tot era correcte. Però hores d’ara crec que encara no hi ha ni una sola 
família que sàpiga que ha de fer per resoldre la situació d’acció o no d’acció, i el seu 
procediment executori continua endavant crec que amb una moratòria de dos mesos, però  
que ens els menjarem en un tancar i obrir d’ulls, així que alguna cosa haurem de fer”. 
 
L’alcaldessa diu: “Jo ho estic fent. Ho estic fent. I estic dia tras dia amb aquest tema. Jo 
personalment. Miri, jo ja no se que dir al respecte d’aquest tema. Perquè ja no se que dir. 
De veritat us ho dic. Perquè hem treballat tots, tots hem treballat molt en aquest tema, i 
ens hem esforçat per a intentar buscar la millor de les sol.lucions. Des del començament a 
tots se’ns van plantejar molts dubtes que vam traslladar als responsables de tota aquesta 
negociació, a tots. En alguns moments fins i tot ens hem plantejat tots la disjuntiva moral, 
perquè ens ha passat a tots, de defensar amb molt de cor tota aquesta història, però 
sabent, que darrera d’aquesta discussió hi havia unes famílies amb noms i cognoms, amb 
perill d’anar-se de casa seva, i això ho hem compartit tots. I de veritat, arribat a aquest 
punt, quan se’ns dóna la informació de com anirà tot aquest tema i se’ns diu que si, que ja 
s’implementarà, que s’encarregarà del tema Ofideute, que es començarà a donar 
informació per part de les oficines, jo soc la primera que em trobo que tothom tenia més 
documentació que aquest Ajuntament, i aquí si que vaig al.lucinar. I dic miri, desprès de tot 
aquest procés que ens ha costat molt, que ens hem deixat tots hores i hores de reunions i 
d’argumentacions i de plantejaments, miri jo no se que dir-li. Jo ja m’he reunit un parell 
més de cops amb la senyora Trilla demanant a veure com es faria el tema,i encara no tinc 
una resposta concreta, perquè hi havia un plantejament, ho hem comentat un munt de 
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vegades, del tema de les repercussions fiscals en aquest procés, que variarien molt de si 
fer el canvi de mòdul abans o desprès de fer efectivament el pagament, que això també ho 
hem plantejat en moltes ocasions, i encara s’estan barallant a veure com ho fem, per clar 
ningú es vol...però bueno. I desprès és que ni tan sols el fet del canvi de mòdul, que hi 
havia dos convenis, que els vam separar perquè eren dues coses diferents. Anaven juntes 
però diferents, ni tan sols el conveni que es va signar amb l’Ajuntament, que plantejava el 
tema de la modificació del decret, ja no tan sols com una sortida nomes per la gent que 
estava en problemes de pagament d’hipoteca, sinó per a gent que volia vendre el seu pis, 
quan s’adrecen a l’administració per a demanar el canvi de mòdul per a poder vendre el seu 
pis, els hi diuen que no saben de què els estan parlant,i clar, jo si que estic al.lucinant. I 
ara estic en el procés de dir, escolteu-me, a qui haig jo de dirigir la meva gent, que tant 
sols tinc Oficina local d’Habitatge, que t’estic demanant que a veure si la posem? Perquè 
es que ni tan sols m’arriba la informació, que m’arriba perquè jo truco. Clar, és que ja no se 
que dir-li. De veritat”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de 
l’AEB, que diu: Molt breu. Vostè ha dit i ha dit molt bé, tots hem tingut molts dubtes. En 
particulars els que se’ns van plantejar a nosaltres com AEB continuen sense estar resolts. 
És conegut que nosaltres hem manifestat el nostre desacord a la signatura d’aquest 
conveni en la forma i el contingut del que s’ha acabat signant. Però s’ha signat. I els 
dubtes continuen sense estar resolts. I la meva pregunta és, per què signem coses de les 
que no tenim resposta? Si com una administració pot arribar a un compromís amb una altra 
administració, sense tindre els dubtes resolts? No ho acabo de veure. No ho entenc. Havia 
un tema molt important que era tota la repercussió fiscal per aquest canvi de mòdul per les 
famílies afectades. Això en el redactat del conveni, no fa esmena? Però es que a més, ara 
no sabem com portar a terme l’aplicació d’aquest canvi de mòdul, ja no per les famílies 
afectades, sinó per a qualsevol família que vulgui fer aquest canvi de mòdul. Es com si 
haguéssim signat en paper de wàter, perquè si no sabem, i el temps per a uns no corre 
però per a uns altres si”. 
 
L’alcaldessa diu: “Miri, senyora Montañés, primer, el tema de repercussions fiscals es del 
conveni de la Generalitat-Caixa de Catalunya, que no te res a veure amb el conveni de 
l’Ajuntament, punt ú. Punt dos, signem un conveni en el que cadascuna de les 
administracions afegeix uns compromisos com a administració. L’Ajuntament respondrà 
dels compromisos que assumeix com Ajuntament. La Generalitat respondrà dels 
compromisos que assumeixi com a Generalitat. Si la Generalitat no compleix els 
compromisos que signa amb l’Ajuntament de Badia, no digui que l’Ajuntament està signant 
un paper mullat. Haurà alguna de les dues, parts que ha signat un conveni que està 
incomplint el conveni que ha signat. Deixem les coses en la mesura que son. Vostè ha fet 
una afirmació del que és el conveni i de la responsabilitat d’aquest Ajuntament, i jo li estic 
contestant que el conveni és el que és, conveni Ajuntament-Generalitat, cadascuna de les 
parts assumeix uns compromisos i cadascuna de les dues parts ha de respondre del 
compliment dels compromisos. I l’Ajuntament, com a garant del compliment d’aquests 
compromisos, el que ha de fer és intentar que la Generalitat compleixi els seus 
compromisos. Però no digui que el que hem firmat és en paper de wàter, perquè nosaltres 
hem firmat un conveni amb tot el convenciment de que la persona que s’estava 
comprometent amb nosaltres a fer una cosa la faria, sinó clar...i és el que els hi havia dit. 
Penso que a l’Ajuntament no se l’ha de culpabilitzar d’això, que tinc la sensació de que 
tenim la culpa de tot. De tota manera, el conveni d’habitatges s’ha discutit molt en aquest 
Ple. Hi ha persones que estan demanant la paraula per al plenillo, ho deixem per a una altra 
discussió més concreta sobre el tema de l’habitatge...Montse, ens hem donat tres vegades 
la paraula, ho sento molt. Encara queden per a contestar d’altres precs i preguntes dels 
altres grups. Però primer contestarem”. 
 
Intervé la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural, que diu: 
“Para comentar el tema de las convocatorias. A ver, como ya sabeis la Sra. Marta Figueras 
ha tenido problemas para la recepción de las convocatorias en el local de la sede de CiU en 
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numerosas ocasiones, entonces entiendo que la tècnica después de asegurarse de si la 
dirección era correcta o no como le trasladamos, lo que ha querido ha sido asegurarse de 
que efectivamente la carta ha sido recibida correctamente. No es fruto de un trato desigual 
de unos grupos a otros, sino fruto de un problema concreto que el grupo de CiU tuvo. En 
cualquier caso si que hubo el compromiso de avanzar en el tema de la convocatoria por 
correo electrónico y con estas reuniones, como ya dijimos, como no tenemos los contactos 
de todas las entidades, ni todas las entidades hasta ahora utilizan el correo electrónico, si 
que se intentarán avanzar las reuniones donde haya varias de ellas, en recoger los datos, 
en recoger las direcciones de correos y en comenzar a convocar además de via carta via 
correo electrónico”. 
 
Intervé la senyora Montserrat Domínguez, regidora de Medi Ambient, Parcs i Jardins, que 
diu: Volia comentar sobre un prec que ens han fet sobre manteniment i la neteja dels 
parterres i els parcs de Badia, que nosaltres també som conscients de que tenen molt a 
millorar, i per això contractarem pròximament 4 jardiners per a millorar el seu estat. 
Aquestes 4 contractacions es faran dins del reforç que es farà per a reformes de la via 
pública. 
I un altre tema és que m’ha semblat que el senyor Argueta o no ho tenia clar o volia 
puntualitzar. El manteniment dels parcs infantils no es que s’hagi acabat, s’ha acabat la 
posta a punt. Si recordes la Urbe Sabadell, que és l’empresa encarregada del servei, durant 
els mesos de febrer i març va fer la posta a punt, i a partir d’aquí hi ha un manteniment 
bimensual dels parcs infantils. Igualment també queda pendent revisar l’informe que ens 
van donar de la posta a punt, i nosaltres òbviament ens volem assegurar de que tots els 
parcs han sigut adequadament revisats per l’empresa i això és encara el que estem fent”. 
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
son les vint-i-una hores i vint minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono 
fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 
 
 


