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ACTA NÚM. 7/2010   

 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 28 DE JULIOL DE 2010  
 
Badia del Vallès, 28 de juliol de dos mil deu. 
 
El Ple de la corporació quan son les dinou hores i deu minuts, es  reuneix a la sala de 
sessions de l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la presidència de 
l’Alcaldessa senyora Eva Menor Cantador. 
  
Hi concorren els regidors següents: 
 
Juan Antonio Lancho Aceituno   PSC 
Raquel Gracia Peral     PSC 
David Sanuy Sales     PSC 
Montserrat Carbonell Rosell    PSC 
Montserrat Jiménez Molina    PSC 
Isabelo Pacheco Sáez     PSC 
Antonio Sabariego Guerrero    PSC 
Pau Dominguez García     PSC 
Montserrat Domínguez Garcia    PSC 
Mercedes Bermudez López    PSC 
Sergio Escribano García    AEB 
Juan Antonio Pérez Jiménez    AEB 
Montserrat Montañés Navarro    AEB 
Antonia Escriva Castellanos    PP 
Eusebio Argueta Chica     ICV-EUiA 
Marta Figueras i Badia     CIU 
 
Assistits per la secretària accidental senyora Rosa Caballero del Castillo que certifica, i amb 
la presència de l’interventor accidental, senyor Juan Manuel Zaera Gracia. 
 
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 
 
Intervé la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Era per a 
fer una observació. En la meva intervenció de la pàgina 21, diu “nosaltres no ens 
abstindrem en el tema del dret de les dones”, es “nosaltres no ens centrarem”. No ens 
havíem d’abstenir en res”. 
 
L’alcaldessa diu: “En quin paràgraf?” 
 
La senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB diu: “Al final de la pàgina 
comença la meva intervenció dient “nosaltres no ens abstindrem”. Nosaltres no ens 
centrarem. De fet vam votar en contra, no ens vam abstenir”. 
 
L’alcaldessa diu: “Agafem l’observació, comprovarem la gravació. Pensem que serà així, i 
ja corregirem”.  
 
Un cop comprovada la gravació del Ple, es constata que diu: “Nosaltres no ens 
abstindrem”. 
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S’aprova sense necessitat de lectura l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 30 de juny 
de 2010, atès que tots els membres del consistori disposaven del text abans de la sessió. 
 
2. CONEIXEMENT RESOLUCIONS ALCALDIA 
 
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 

 
1. Núm. 442/10, de disposició dels serveis mínims durant la vaga del dia 8 de juny de 

2010. 
 
2. Núm. 443/10, d’aprovar la relació núm. 35/2010 de reconeixement d’obligacions  

per import de 5.933,44 euros, tramesa pel Servei Municipal d’Ocupació. 
 
3. Núm. 444/10, d’aprovar la creació de noves partides pressupostàries amb dotació 

0, del pressupost de 2010 a nivell orgànic, funcional i econòmic. 
 
4. Núm. 445/10, d’acceptar les subvencions de 224.000,00 16.000,00 euros 

respectivament, destinades al finançament de treballs de rehabilitació 
d’equipaments municipals i realització d’accions formatives, i els dos convenis 
corresponents a ambdues projectes. 

 
5. Núm. 447/10, d’anul.lar la concessió de reserva d’estacionament del senyor Tomás 

Martínez Navarro, atesa la sol.licitud del propi interessat. 
 

6. Núm. 448/10, de concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució, modalitat titular conductor, al senyor Ramón Garcia Cruz. 

 
7. Núm. 449/10, d’acceptar la subvenció atorgada per l’AOC (Consorci Administració 

Oberta de Catalunya), per import de 24.600 euros, i destinada al projecte 
“Modernització Administrativa: Implantació tramitació electrònica”. 

 
8. Núm. 450/10, d’acceptar la renúncia i deixar sense efecte, l’autorització d’OVP 

atorgada al senyor Indalecio Cortés Ugal, atesa la renúncia de l’interessat. 
 
9. Núm. 451/10, de desestimació de les al·legacions formulades, sancionar per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
10. Núm. 452/10, de variacions de la nòmina del personal, corresponent al mes de juny 

de 2010. 
 

11. Núm. 453/10, d’autoritzar el senyor José A. Montero Nogueira l’OVP el dia 23 de 
juny de 2010 fins el dia 24 de juny de 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada 
de frankfurts. 

 
12. Núm. 454/10, d’aprovar l’expedient núm. 11/2010, de generació de crèdits a 

partides pressupostàries de l’exercici de 2010. 
 
13. Núm. 455/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/043 a ADIGSA. 

 
14. Núm. 456/10, de convocatòria del Ple municipal pel dia 30 de juny de 2010. 

 
15. Núm. 457/10, de donar publicitat de la relació definitiva d’aspirants admesos i 

exclosos de les proves per a la provisió d’una borsa de treball de diferent personal 
d’obres i manteniment, nomenament de tribunal, i convocatòria d’examen el dia 2 
de juliol de 2010. 
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16. Núm. 458/10, de formalitzar un conveni de col.laboració amb l’Oficina Local de 
Creu Roja de Sabadell, amb l’objectiu de pal.liar la situació de les famíles afectades 
per la crisi econòmica, amb el lliurament de kits de material escolar, alimentació i 
higiene. 

 
17. Núm. 459/10, d’efectuar compensació de deutes reconeguts amb la senyora Eva 

Gómez Salvadó, corresponents al local núm. 45. 
 

18. Núm. 460/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/061 al senyor 
Jonatan Martín Rodríguez. 

 
19. Núm. 461/10, 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. 
10033508. 

 
20. Núm. 462/10, 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. 
10034869. 

 
21. Núm. 463/10, 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. 
10036438. 

 
22. Núm. 464/10, 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. 
10034034. 

 
23. Núm. 465/10, 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. 
10035404. 

 
24. Núm. 466/10, 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. 
10036975. 

 
25. Núm. 467/10, de desestimació de les al·legacions formulades, sancionar per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
26. Núm. 468/10, de desestimació de les al·legacions formulades, sancionar per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
27. Núm. 469/10, de desestimació de les al·legacions formulades, pel Sr. Mustapha Ait 

Benaissa en les quals sol.licita la devolució de l’import de la taxa de retirada de 
vehicles de la via pública. 

 
28. Núm. 470/10, de declarar extingits diferents contractes de treballadors dels plans 

d’ocupació 2009-2010. 
 

29. Núm. 471/10, de sol.licitar una subvenció a l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona, per import de 6.000,00 euros, i destinada al projecte de 
dinamització juvenil a ‘espai públic. 

 
30. Núm. 472/10, de sol.licitar una subvenció a l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la 

Diputació de Barcelona, per import de 3.000,00 euros, i destinada a projecte de 
joventut. 
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31. Núm. 473/10, d’aprovar l’autorització, compromís de despeses i reconeixement 
d’obligacions i manament a justificar, per import de 1.000.00 euros, tramesa per 
l’Àrea d’Acció Social i Cultural, per a fer front a despeses derivades de les 
activitats d’estiu d’infants i famílies. 

 
32. Núm. 474/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 2 de juliol de 

2010. 
 

33. Núm. 475/10, 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. 
10037588. 

 
34. Núm. 476/10, 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. 
10038098. 

 
35. Núm. 477/10, de disposició de les vacances anyals de diferents treballadors. 

 
36. Núm. 478/10, d’autoritzar el senyor Alejandro Pérez Noguera l’OVP el dia 23 de 

juny de 2010 fins el dia 24 de juny de 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada 
de frankfurts. 

 
37. Núm. 479/10 d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament al 

senyor Félix Garoña Cabrera, davant el seu domicili de l’av. Eivissa, 12. 
 
38. Núm. 480/10, d’aprovar el reconeixement d’obligacions per import de 15.335,76 

euros, corresponents a la compra de targetes T10 d’1 zona, per lliurar-les als 
beneficiaris del carnet de mobilitat. 

 
39. Núm. 481/10, de justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per 

valor de 3.337,00 euros, pel tractament i prevenció de la legionel.losi, i 2.052,00 
euros destinats al control d’animals de companyia i aus. 

 
40. Núm. 482/10, de nomenament de substitucions el càrrec de Secretaria durant el 

període de vacances. 
 

41. Núm. 483/10, de contractar dues recepcionistes de les instal.lacions esportives, 
mitjançant contracte laboral per circumstàncies de la producció, no abans del dia 
21 de juny i fins l’1 de setembre de 2010. 

 
42. Núm. 484/10, d’inscriure al curs “La criança i la teoria de l’aferrament en els espais 

familiars”, organitzat per l’Associació QUETZAL, a diferents persones. 
 

43. Núm. 485/10, d’aprovar a ADIGSA la liquidació provisional de la taxa per permisos 
d’obres no subjectes a llicències urbanístiques i obres de domini públic, per un 
import de 16,70 euros. 

 
44. Núm. 486/10, d’aprovar diferents liquidacions de la taxa per aprofitament especial 

del domini públic local a GAS NATURAL FENOSA, i efectuar compensacions de 
deutes reconeguts per un import total de 49.911,64 euros. 

 
45. Núm. 487/10, de contractar la senyora Alícia Ruiz Serrano, amb la categoria 

d’auxiliar administrativa, mitjançant contracte laboral per circumstàncies de la 
producció, no abans del dia 22 de juny i fins l’1 de setembre de 2010. 
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46. Núm. 488/10, de contractar quatre oficials de manteniment, mitjançant contracte 
laboral per circumstàncies de la producció, no abans del dia 22 de juny i fins l’1 de 
setembre de 2010. 

 
47. Núm. 489/10, de contractar el senyor Jordi Giménez Gimeno, amb la categoria 

d’educador social, mitjançant contracte laboral per circumstàncies de la producció, 
no abans del dia 28 de juny i fins el 27 de desembre de 2010. 

 
48. Núm. 490/10, de contractar un oficial i un auxiliar de manteniment, mitjançant 

contracte laboral per obra o servei determinat, no abans del dia 14 de juny i fins l’1 
d’agost de 2010. 

 
49. Núm. 491/10, de liquidacions d’havers corresponents a diferents treballadors, 

atesa la finalització dels seus contractes laborals. 
 

50. Núm. 492/10, de deixar sense efecte la 472/10, referent a una sol.licitud de 
subvenció a l’Oficina de Pla Jove, modificant l’import que ha de ser de 3.500,00 
euros. 

 
51. Núm. 493/10, d’acceptar una subvenció de 7.102,00 euros atorgada per l’Institut 

Català de les Dones, destinada a finançar les despeses derivades de l’elaboració, 
implementació y desenvolupament de polítiques de dones. 

 
52. Núm. 494/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/062 a la senyora 

Ana M. Cabrera Martín. 
 

53. Núm. 495/10, d’adjudicar diferents actuacions per a la revetlla de Sant Joan, per 
un import total de 4.988,00 euros. 

 
54. Núm. 496/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 9 de juliol de 

2010. 
 

55. Núm. 497/10, de constitució de la mesa de contractació de la subhasta pública 
dels locals comercials núms. 25, 89, 117, 119 i 136. 

 
56. Núm. 498/10, de concessió d’una bestreta per import de 1.000,00 euros, al 

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

 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, del grup municipal 
de CiU, que diu: “A mi m’agradaria rebre informació sobre la número 44”. 
 
L’alcaldessa diu: “Quina és la seva pregunta?” 
 
La senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, diu: “Simplement es comenta aquí 
que s’aproven diferents liquidacions per un valor de 40.111,00 euros a Gas Natural, i 
m’agradaria saber una mica de què va el tema”. 
 
Seguidament intervé la senyora Antonia Escriva, del grup municipal del PP, que diu: “La 
número 27, es la desestimación de una alegación por retirada de vehículo, preguntamos 
porqué se solicita la devolución de este importe que posiblemente sea de la grua, pero si 
este señor solicita la devolución, imaginamos que es en base a algo que encuentra que no 
es justo, o algún tipo de causa.  
Después, la número 39 preguntar si hay algún caso o es simplemente por previsión, que 
puede haber algún tipo de legionelosis, o algún tipo de...y ya está. 
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Ah, perdón había otra. La número 117, querríamos saber a cuanto asciende la 
compensación de deudas. La cantidad a que asciende esta compensación que ha pagado el 
Ayuntamiento. Ahora si que está”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, 
que diu: “Nosotros queremos preguntar sobre 4 resoluciones de Alcaldía. La primera es la 
número 7, en la cual se acepta una subvención para un proyecto que se llama 
modernización administrativa, implantación tramitación electrónica, y querríamos saber que 
es esto, precisamente.  
La número 10 también, en la que hay una variación nominal del personal, y hemos estado 
mirando y hay más de 450 horas extras del personal y claro, querríamos ver a que se debe 
este tipo de horas extras y sobretodo teniendo en cuenta la elevada tasa de paro que hay, 
sino hubiésemos podido hacer otro tipo de intervención. 
La número 31, en la que se aprueba una autorización de unos gastos por 1.000 euros, sólo 
son 1.000 euros si, pero queríamos saber si estos 1.000 euros de Acción Social y Cultural 
estaban presupuestados dentro del presupuesto municipal. 
Y por último era la número 55 que habla de la subasta pública de locales, querríamos saber 
el resultado que se ha dado, y que puesto que suponemos que todo esto proceso habrá 
terminado, que se nos comunique cual ha sido el resultado de ello”. 
 
L’alcaldessa diu: “Aniré per ordre de Resolució si els hi sembla. La número 7”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Carbonell, tinent d’alcaldessa de 
l’àrea de Governació i Serveis Generals, que diu: “Aquest projecte és la digitalització de 
processos, en concret el que es començarà a digitalitzar son els processos de compres i tot 
el que és la documentació de Secretaria”. 
 
Seguidament intervé el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “Les 
variacions de nòmines del mes de juny, sobretot responen a les hores de la festa major del 
personal de Brigada, del tot el muntatge que implica, etc. En qualsevol cas poden 
comprovar a cada pre-acta del Ple que cada mes hi ha petites variacions de nòmina dins del 
propi personal, o sigui és una cosa que està passant. Però sobretot en aquest cas, 
correspon directament a festa major, concretament”. 
 
L’alcaldessa diu: “En quant a la número 17, probablement les dades concretes no les tenim 
ara però ja se les passarem. 
En quant a la número 27 m’imagino que tampoc estan les dades concretes de quina ha 
estat la petició concreta de cada senyor, però el que ha passat és que ell ha considerat que 
se li ha sancionat injustament, ha presentat un seguit d’al.legacions i s’ha comprovat que 
s’ha sancionat correctament i per això s’ha desestimat les al.legacions. 
En quant a la número 31, evidentment qualsevol aprovació d’un document d’autorització i 
compromís de despeses i reconeixement d’obligacions, evidentment està en el pressupost, 
perquè sinó, Intervenció no ens deixaria pagar aquesta despesa.  
En quant a la número 39, sobre el tema de la prevenció de la legionel.la, son tractaments 
que es fan al llarg de l’any, no és que hagi hagut un cas, son tractaments preventius 
precisament perquè no hi hagin casos de legionel.la. 
La número 44, el que es fa amb aquests tipus d’empreses es que es compensa la taxa 
d’aprofitament que han de pagar per a poder utilitzar el domini públic, per a tenir la seva 
instal.lació de tuberies, es compensa amb el consum municipal. Es compensen diferents 
factures que s’han de pagar de Gas Natural. De tota manera, com que no tinc la informació 
concreta, i l’interventor titular no hi és, ho deixaríem sobre la taula perquè li contesti més 
concretament a què correspon, en concret, aquesta despesa. 
En quant a la número 55 doncs el mateix, no tenim les dades concretes de les persones 
que han guanyat la subhasta”. 
 
Intervé seguidament el senyor Pau Domínguez, regidor d’Habitatge, Comerç i Locals, que 
diu: “Molt breument. Us passarem els noms de les persones, però dir-vos que a la Mesa de 
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contractació va haver-hi dos persones que van sol.licitar dos dels locals, que eren el local 
25, que és el de l’av. Cantàbric i el 119, que és el del carrer La Manxa, que han estat les 
úniques dues persones que demanaven participar en la subhasta de locals, i els altres 3 
que han quedat deserts”.  
  
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, 
que diu: “Era sobre la número 10, en la qual el senyor Sanuy comenta que a cada  Ple hi 
ha diferents variacions nominals, i que aquestes més de 450 hores es deuen gairebé totes 
suposo, al tema de la festa major com ha comunicat, però clar, en tres dies fer, no diem 
totes però si una gran part d’aquestes més de 450 hores, ens sembla una mica escandalós. 
No se. De totes maneres, potser també hi ha una altra manera de medir les coses, però la 
nostra reflexió era de, tenint en compte la quantitat de personal que hi ha a l’atur, no diem 
a Badia ni a Espanya sinó a tot el món, pensem que s’hauria de fer d’una altra manera tot 
això”. 
 
Seguidament intervé el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “En 
volum d’hores extres o de variacions de nòmina que puguin aparèixer en aquest cas 
concret com en qualsevol altre Ple, no responen només al personal de la casa. Es a dir, un 
volum important d’hores, per exemple de la festa major, és de la Policia Local, que 
desgraciadament no es poden contractar policies locals amb caràcter temporal per tres 
dies, i el volum important d’hores pels reforços que s’ha de fer, pels diferents actes i 
activitats, doncs evidentment se’n van directament en aquest cas a la Policia. Una altra 
cosa son els reforços per exemple de Brigada, o reforços de personal administratiu, que de 
fet es va fer una contractació per a aquest tema. Coses d’aquest estil que no representen 
precisament en aquest cas concret el volum important d’hores. 
Comparteixo que evidentment, si hi ha possibilitat per part de l’Ajuntament d’intentar tenir 
contractacions per a evitar fer hores extres, de fet ho hem estat fent i en diferents 
ocasions, i així treballem, però desgraciadament amb la Policia Local, no podem contractar 
policies per a tres dies, és una llàstima”.  
 
 
3. RATIFICACIÓ RESOLUCIONS ALCALDIA 
 
Es dóna lectura de la proposta de ratificació presentada, i seguidament l’alcaldessa cedeix 
la paraula al senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Primer dir que 
ens hagués agradat que la informació referent a aquest punt ens hagués arribat una mica 
abans, o que ens hagués arribat fins i tot podríem dir. 
Segon, direm que nosaltres votarem en contra. Hi ha aspectes que ens en sembla que 
poden arribar a ser profitosos per a l’Ajuntament de Badia del Vallès, però que això ho 
demostrarà el temps, però hi ha molts aspectes que estem convençuts que no ho seran. I 
d’altra banda, hem de manifestar que pel nostre grup això olora una miqueta a un 
posicionament de partit, en aquest cas del PSC per les suposades pèrdues de les eleccions 
autonòmiques properes, de dir anem a aguantar una miqueta de quota de poder a l’Àrea 
Metropolitana que, si més no, la majoria dels ajuntaments son del nostre partit, i tenir 
competències a nivell d’aigua, a nivell de residus, a nivell de transports, a nivell de 
planificació urbanística, i a tots nivells, de tal manera que aconseguim funcionar una 
miqueta a la nostra, i sobretot mantenir una quota de poder dintre de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. Nosaltres votarem en contra”. 
 
L’alcaldessa diu: “Bueno, és una opinió. El fet de crear una llei que estableix una institució 
supramunicipal que regula com a llei independentment de la pertinença a un partit o un 
altre, d’un determinat ajuntament, penso que no es pot en qualsevol cas, qualificar de 
partidista, sobretot tenint en compte que aquesta llei s’ha aprovat per unanimitat en el 
Parlament, que probablement és un fet històric que una determinada llei s’aprovi per part 
de tots els grups polítics que configuren el Parlament. També perquè és una reivindicació 
de fa 25 anys el fet de constituir, d’establir d’una manera permanent que realment no 
estigui vinculada a la voluntat de cadascun dels ajuntaments, dels colors dels ajuntaments 
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que hagin en aquest moment, també és una mena de seguretat, de declarar o de 
manifestar l’existència del fet de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que estigui regulada 
per una llei, i que el seu funcionament també. Penso que per a nosaltres com a municipi, al 
marge de les consideracions de si la llei és bona o no és bona, crec que per a nosaltres 
com a municipi el fet de pertànyer a l’Àrea Metropolitana de Barcelona te un munt 
d’avantatges, i de fet així s’ha demostrat. Tenim molt suport tècnic a l’hora de planificar 
inversions, tenim un suport econòmic a l’hora de desenvolupar inversions, i el fet d’estar 
dintre de l’Àrea Metropolitana també ara estarem dintre de l’Entitat del Transport, perquè 
hi haurà una única entitat metropolitana que no tres com eren abans, i que els municipis 
que formarem part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, també tindrem la possibilitat 
d’estar inclosos dintre de l’Entitat Metropolitana de Transports, que era una reivindicació 
que nosaltres com a municipi fèiem. Per tant penso que com a llei és una molt bona llei, i 
com a municipi penso que és una bona oportunitat per a la nostra ciutat. Per tant 
nosaltres, evidentment, és una ratificació d’una resolució de l’alcaldessa, evidentment la 
votarem a favor”. 
 
 L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Només dir que tant de bo tinguem l’oportunitat d’empenedir-nos de la nostra votació, 
i que totes les paraules que acaba de dir es facin realitat”. 
 
L’alcaldessa diu: “Molt bé, així ho desitjo”. 
 
Seguidament es procedeix a la votació de la ratificació presentada, aprovant-se per 14 vots 
a favor (PSC, PP, ICV-EUiA, CiU), i 3 vots en contra (AEB). 
 
S’acorda: 
 
Ateses les resolucions dictades per l’Alcaldia susceptibles d’ésser ratificades pel Ple de 
l’Ajuntament, es proposa la ratificació literal de la següent: 
 

Resolució núm. 534/2010 de 19 de juliol de 2010, per informar favorablement el 
projecte de la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, segons ha estat tramès per la 
Mesa del Parlament de Catalunya. 

 
4. AEROPORT DE SABADELL 
 
Es dóna lectura de la proposta presentada. A continuació pren la paraula el senyor Juan 
Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, que diu: “En primer lugar decir que 
esta propuesta de acuerdo que hoya aprobamos aquí, es una vez más el hecho de que el 
Aeropuerto de Sabadell supone un peligro para las poblaciones vecinas del municipio o de 
la capitalidad del Vallès, y que por lo tanto, debemos remarcar e insistir en la necesidad del 
traslado de este aeropuerto a una zona más adecuada. Mientras eso ocurre, y todos somos 
conscientes de que si ocurre algún dia tardarà, las medidas de seguridad del 2005 que se 
aprobaron se deben respetar, mantener, y en la medida de lo posible mejorar. Más que 
nada porque hoy agradecemos y saludamos la pericia de un piloto a la hora de hacer un 
aterrizaje forzoso en Barberà, pero lo que  no tenemos que llegar nunca es a lamentar la 
pérdida de vidas humanas, ni de pilotos, ni de vecinos el dia de mañana, que ese piloto en 
cuestión no tenga tanta pericia. Por tanto, yo creo que debemos seguir siendo firmes en 
nuestra intención y nuestra posición de que el aeropuerto ni nos aporta nada socialmente ni 
económicamente como municipio, y que lo único que nos causa son problemas y una gran 
inseguridad, y que por lo tanto debemos mantenernos”. 
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, del grup municipal 
de CiU, que diu: “Nosaltres creiem que aquesta és una qüestió lo suficientment important 
com perquè s’hagi de fer des de la unitat de tot el Consistori, i des de la unitat de tots els 
partits polítics que configuren aquest, i per aquest motiu votarem a favor. Tanmateix no 
puc deixar de lamentar el fet de no haver incorporat d’alguna manera, en qualsevol de les 
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formes possibles, la petició, o la súplica o la demanda de que l’Ajuntament de Sabadell 
com a Consistori, més enllà dels partits polítics que configuren també aquell ajuntament, 
posi de tant en tant la priorització de la seva promoció econòmica en un segon terme, i 
valori el que significa les conseqüències de tenir un aeroport tant al costat nostre. Hi ha 
tres municipis que son Sant Quirze, Barberà i Badia del Vallès, que sembla que naveguen 
entorn a un posicionament comú que es el fet de lamentar els perills que suposa tenir vols 
tant propers. Nosaltres també optem per defensar i prioritzar al màxim la seguretat dels 
ciutadans que configuren totes les poblacions afectades inclòs Sabadell, però simplement 
no preteníem obligar a Sabadell a fer res, sinó simplement que es solidaritzés una miqueta 
amb els perills que això suposa. No ha pogut ser? Ens lamentem, però això no farà canviar 
la nostra orientació de vot perquè considerem que es un tema prou important”. 
 
 Seguidament, intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“El papel aguanta con todo lo que le pongamos. Nosotros estamos muy preocupados por la 
seguridad de los vecinos de Badia, de Barberà i de Sant Quirze y claro, estamos totalmente 
de acuerdo a lo que se dice aquí, y por eso he dicho esa afirmación, que el papel aguanta 
lo que le pongamos. Lo que yo comparto algunas de las palabras de la representante de 
CiU sobre no incluir, incluso en el final de nuestra declaración o de nuestros acuerdos que 
llegaremos aquí ahora, de comunicarlo. Como mínimo de comunicarlo al Ayuntamiento de 
Sabadell y al Consistorio, a los vecinos, del riesgo que estamos corriendo 
permanentemente, cada 5 minutos que pasa una avioneta por encima de nuestros bloques. 
Como mínimo. Yo lo que pienso es que necesitamos, estamos de acuerdo, queremos, lo 
exigimos, lo demandamos, lo suplicamos, lloramos si es preciso. Que pongan por encima 
de los intereses económicos la seguridad de nuestros vecinos. No tenemos que ir más 
lejos, nos recordamos en la calle Menorca en el 2005, se mataron dos personas. Muchos 
de nosotros lo vivimos, lo padecimos, lo lamentamos, lo lloramos, y esto clama al cielo, y 
como veo que el Sr. Bustos y principalmente los intereses económicos de los principales 
responsables de esta instalación, pues anteponen sus intereses económicos que la 
seguridad de este puñado de vecinos que no somos pocos. Que no somos pocos. Y es aquí 
donde este Consistorio tiene que ser cada vez más contundente, de la mano con los 
vecinos, con la AVV, con quien haga falta, con las entidades para pedir el traslado y, como 
mínimo, lo ha dicho el portavoz socialista, que se cumplan las medidas de seguridad, y en 
la medida de lo posible, que se mejoren por supuesto, estamos de acuerdo en que se 
mejoren, pero que se cumplan las medidas de seguridad que de alguna manera se llegaron 
a un acuerdo en el 2005 a raíz de que se mataron dos personas. No lo permitamos que 
pase una desgracia mayor. El aterrizaje en el parque central de Sabadell vamos a llamar de 
Sabadell-Barberà es forzoso, podria haber sido en cualquier bloque de los nuestros. Me 
podeis tachar de alarmista, pero más vale prevenir que después lamentar. Y por estas 
razones, nosotros daremos apoyo a esta declaración de intenciones que este Consistorio 
hoy hará”. 
 
L’alcaldessa diu: “Únicament perquè, a veure, que no sembli que vostè no ha vist lo de 
l’Ajuntament de Sabadell, que estan els membres de la comissió de seguiment, que està 
integrat l’Ajuntament, que no sembli que es que no s’ha donat, que no es volia dir això, 
sinó que realment està l’Ajuntament com a membre de la comissió que és un dels 
organismes que es posa que es comuniqui als diferents membres de la comissió de 
seguiment, en la que està inclòs l’Ajuntament de Sabadell...Si. D’aquest acord, que és 
comunicar-lo...als membres de la comissió de seguiment. A la comissió de seguiment està 
l’Ajuntament de Sabadell...clar, per això, el que volia posar de manifest no és que vostè no 
s’hagi adonat que posava l’Ajuntament de Sabadell i no l’hagi vist, sinó que el que estava 
aclarint es que no ho posava expressament, era el que estava aclarint. Tot el contrari, el 
que l’estava és donant la raó, que no ho posava expressament, però que si que estava 
inclòs. Era per aclarir una mica que no semblés que no ho havia vist, sinó que no ho posa 
expressament”. 
 
Seguidament intervé la senyora Antonia Escriva, del grup municipal del PP, que diu: “Creo 
que el tema del aeropuerto de Sabadell es un tema en el cual todos opinamos lo mismo. Es 
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un peligro. Es un peligro que hemos padecido, y es lamentable que nos estamos rigiendo 
todavía a dia de hoy, 2010, con un acuerdo del año 32. O sea, bajo nuestro punto de vista 
está obsoleto. El contrato que sigue rigiendo el Aeropuerto de Sabadell, salvo las 
modificaciones, sigue estando el contrato que en su momento se firmó en el año 32, en el 
cual era un aeropuerto militar, y estaba instalado allí, que nosotros sabemos perfectamente 
que cuando hemos venido a vivir a Badia había un aeropuerto, pero habían unas medidas, y 
había un tránsito aéreo que no es en ningún momento el que hay ahora. En el año 2005 
cuando ocurrió el accidente de Badia, al margen de la avioneta en la autopista, al margen 
de otra serie de incidentes que todos recordamos, yo es que tengo que hacer hincapié en 
algo. Ya que se ha nombrado al Ayuntamiento de Sabadell y a su representante, cuando 
sucedió en el 2005 que se estrelló la avioneta, tengo que decirlo porque es que hasta el 
cabo de dos días el Sr. Alcalde de Sabadell no cogió el teléfono para llamar al entonces 
alcalde Sr. Jimeno y decir que lo lamentaba mucho. Me parece vergonzoso. Y que ahora 
somos conscientes de lo que hay en Sabadell, de los intereses económicos, que le 
benefician y en cambio no le perjudican en absoluto ningún tipo de fallo mecánico, ninguna 
avioneta, no pasa nada. Porque en Sabadell no pasa nada, nos pasa a nosotros. Es alargar, 
estamos desde luego completamente de acuerdo y en exigir que se adopten las medidas 
que se llevaron a cabo en su momento y que en la comisión de seguimiento se acordó, el 
traspaso de la escuela de pilotos a Odena, sino recuerdo mal, en la provincia de Lérida, que 
se trasladaba allí la escuela de pilotos. No se ha traslado a allí. Se tenían que poner unos 
silenciadores en los tubos de escape de las avionetas. Todo hemos oido algunas avionetas 
que parecen una Harley. Una serie de medidas que posiblemente algunos lo hagan, pero el 
resto no. Y esa comisión tiene que velar y tenemos que mantenernos unidos todos y ahí, 
para que esas medidas se cumplan, y hacer una revisión profunda de los acuerdos, de las 
medidas, la información porque es bàsica. En enero se varió y se rectificó la ley de 
servidumbre y a fecha de hoy, julio del 2010, todavía no sabemos esa variación en que 
consiste. Me voy encendiendo pero es que realmente es lamentable. Tristemente tenemos 
todas las de perder, y es muy lamentable que como se ha comentado antes, que tengamos 
que llorar cuando estamos ahí machacando, machacando y diciendo, y cuando el 
Ayuntamiento de Sabadell lo único que se le pide es un manifiesto y pasa olímpicamente 
del tema porque no tiene ningún perjuicio personal, el único interés que tiene es el 
económico, ni las vidas ni los accidentes no tienen ningún tipo de importancia para ellos. 
Además en uno de estos acuerdos del contrato que hay con el aeropuerto, se establece el 
hecho de que si algún objeto, que es curiosísimo porque si me permiten, y al contrario de 
lo que suelo no soy breve, que si algún objeto chocara o tuviera algún tipo de problema, no 
podemos pedir ningún tipo de indemnización porque no se contempla en el contrato. Se 
puede destrozar, porque puede haber un accidente y se puede destrozar el mobiliario 
urbano, personales, etc., que no hay ningún tipo de nada. Consideramos que todas estas 
normativas y estas cláusulas del contrato, posiblemente sería bueno que todos 
intentáramos modificarlas. Y bueno, como normalmente soy breve y no lo estoy siendo, 
creo que va siendo el momento de...lógicamente votaremos a favor, claro. Que no lo he 
dicho”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Sergio Escribano, del grup municipal 
de l’AEB, que diu:  “No había demanat paraula, però en tot cas dir que si que estem 
d’acord amb el trasllat de l’aeroport”.      
 
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat de tot el 
Consistori. 
 
S’acorda: 
 
Vist que el passat 2 de juliol va tenir lloc un accident d’una avioneta que es dirigia al 
aeroport de Sabadell en el municipi veí de Barberà del Vallès i a escassos metres del terme 
municipal de Badia del Vallès. Aquest accident es va produir en el marc d’un vol de 
certificació de l’aeronau, amb el pilot i una persona de reconegut prestigi i experiència i 
d’acord amb les mesures de seguretat vigents. El pilot al detectar un problema en el motor, 
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per seguretat, va realitzar un aterratge d’emergència fora del recinte aeroportuari. No s’han 
de lamentar danys personals, l’aeronau ha patit danys materials però els dos ocupants han 
resultat il·lesos. 
 
Restem a l’espera del resultat de la investigació que s’ha iniciat per la comissió 
d’investigació d’accidents i incidents aeris d’aviació civil adscrita a la secretaria general de 
transports del ministeri de foment d’acord amb els protocols vigents i en el marc de la 
normativa aplicable, i que valorarà totes les circumstàncies d’aquest accident. 
 
Vist que malgrat no haver de lamentar danys personals i reconèixer i felicitar la perícia dels 
pilots, aquest accident posa de manifest el risc que suposa per la nostra ciutat, el fet de 
tenir una instal·lació aeroportuària tan a prop del casc urbà. 
 
El ple acorda 
 
Primer. Demanar al Ministerio de Fomento, AENA i  la Generalitat de Catalunya el trasllat 
urgent de l’aeroport de Sabadell per entendre que la seva ubicació actual perjudica la 
seguretat i la qualitat de vida al municipi de Badia del Vallès. 
 
Segon. Denunciar novament i tornar a posar de manifest els límits de seguretat al voltant 
d’aquesta infraestructura, i exigir el reforçament de les mesures de seguretat d’aquest 
equipament  i el compliment de les condicions i els acords signats el 2005 arran dels 
reiterats accidents que van patir les poblacions veïnes de Badia del Vallès , Sant Quirze del 
Vallès i avui a Barberà del Vallès. 
 
Tercer. Trametre la ferma convicció i gran fermesa amb la que aquest Ajuntament vetllarà i 
no permetrà, en cap moment, que els acords de 2005 no es compleixin per les parts i no 
deixarà que es duguin a terme activitats  i/o accions a la zona de l’aeroport de Sabadell  
que puguin d’alguna manera afectar la nostra població i el seu veïnatge.  
 
Quart. Demanar al Ministerio de Fomento, AENA,  la Generalitat de Catalunya, i a 
l’aeroport de Sabadell, que es reprenguin les reunions de la comissió de seguiment dels 
acords del 2005 amb la periodicitat que es va acordar.  
 
Tanmateix sol·licitar a les autoritats competents que informin puntualment als ajuntaments 
de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès i Sabadell de qualsevol fet, 
incident, disposició normativa i/o acord que afecti a l’aeroport de Sabadell. 
 
Cinquè. Instar al Ministerio de Fomento, AENA i  la Generalitat de Catalunya per a que, en 
tant no es produeixi el efectiu trasllat de l’aeroport, el volum d’activitats de l’aeroport de 
Sabadell es traslladi progressivament a d’altres infraestructures més adients amb els 
requeriments necessaris, tal i com està previst en els acords assolits per  totes les 
administracions implicades.  
 
Sisè. Celebrar el fet de no haver de lamentar danys personals, i traslladar als dos 
accidentats la nostra  felicitació per la seva perícia  i el desig d’una ràpida recuperació. 
 
Setè. Donar trasllat d’aquests acords al Ministerio de Fomento, AENA i la Generalitat de 
Catalunya així com als diferents membres de la Comissió de Seguiment de l’Aeroport de 
Sabadell. 
 
5. AL·LEGACIONS A L’INFORME SOBRE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA 

CONSOLIDADA EMÉS PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ 
 
Un cop llegida la proposta, l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Pau Domínguez, regidor 
d’Habitatge, Comerç i Locals, que diu: “Molt breument, explicar que tal i com diu en el 
punt núm. 5, les al.legacions que presenta l’Ajuntament de Badia a l’informe entenem que 
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una mica desfavorable de l’informe de la Direcció General de Comerç i de la Direcció 
General d’Urbanisme. Com veieu, la proposta que vam fer nosaltres en el mes de maig era 
una proposta en la qual l’Ajuntament demanàvem que totes aquelles zones urbanes del 
nostre municipi, formessin part de la trama urbana consolidada, i en aquest primer informe 
desfavorable ens treuen les zones, com molt bé diu el punt núm. 5 la part darrera del carrer 
Oporto, la zona del camp de futbol, la zona on està l’antic Machado. Llavors nosaltres 
presentem les al.legacions a la Direcció General d’Urbanisme, proposant, no dient, que 
aquestes zones estan a menys de 800 m. del nucli urbà, son zones que estan tocant tan el 
municipi de Barberà com el municipi de Sabadell, son zones on la gent hi pot anar caminant 
fàcilment i sobretot, sobretot el que creiem que és important des de l’Ajuntament, es el fet 
de que el desenvolupament econòmic del nostre municipi, passa perquè puguem tenir en 
aquestes zones comerç, puguem tenir zones on la gent pugui fer negoci, i on l’Ajuntament 
pugui començar també a tenir un ingressos.  
Dir-vos que ja hem estat una primera vegada reunits amb la Direcció General de Comerç per 
a començar a buscar solucions, a aquestes al.legacions”. 
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, del grup municipal 
de CiU, que diu: “Des de CiU vam donar suport a la proposta de trama urbana consolidada 
que va presentar aquest Ajuntament, i seguint la mateixa orientació de vot, nosaltres 
també recolzarem aquestes al.legacions presentades ara, i ho farem pels següents motius: 
D’una banda creiem que la Direcció General de Comerç no ha tingut en compte les 
característiques pròpies del municipi de Badia. Tenim només una superfície que no arriba a 
1 km2, i això fa que quedi molt limitat el seu creixement, tant urbanístic com especialment 
comercial que és el que aquí es tracta, i si no s’accepten aquestes zones a dins de trama 
urbana consolidada com bé ha explicat el regidor Pau Domínguez, es dificulta encara més el 
creixement econòmic d’aquest municipi, ja que de fet s’està limitant la major part dels 
possibles eixos que poden permetre una certa o relativa sostenibilitat econòmica al 
municipi.  
A part d’això, creiem que la Direcció General de Comerç n ha tingut en compte els 
objectius que es marquen en el Decret-llei 1/2009, del 22 de setembre, en el qual es 
defensa d’una banda que s’ha de preservar l’equilibri entre les activitats comercials que 
poden impulsar l’economia dels diferents municipis. Clar, en el cas de Badia, fent això el 
que s’està fent és limitar encara més les possibilitats de creixement econòmic, ja que 
estem reduint el perímetre d’àrea d’influència del municipi. D’altra banda, tampoc potenciar 
el model de ciutat compacta segons el qual lo residencial s’ha d’armonitzar amb els 
diferents activitats comercials i de serveis. Clar, tal com ho planteja la Direcció General de 
Comerç, el que fa precisament és retallar aquest model de ciutat compacta, així que per 
això nosaltres votarem a favor”.      
 
Seguidament, intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Nosotros también votaremos a favor, pero haré un breve comentario. Y el comentario es 
que el equipo de gobierno necesita mejorar, ha suspendido el examen. El equipo de 
gobierno en este caso necesita mejorar, este examen está suspenso. Nos presentamos a la 
revàlida, pero como nos importa que nuestro municipio tire para adelante, por supuesto que 
les apoyamos y les deseamos muchísima suerte en la revàlida, estamos con vosotros”. 
 
 Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Sergio Escribano, del grup municipal 
de l’AEB, que diu:  “Bé, nosaltres al maig ja vam manifestar que ens hagués agradat formar 
part del grup que va dissenyar i proposar la trama urbana consolidada de Badia del Vallès. 
No vam poder participar en aquell moment, ens vam abstenir en aquell punt. Seguint amb 
la coherència, nosaltres també ens abstindrem. Te totes maneres hem de dir que al nostre 
grup li sembla vergonyós i de falta de respecte cap al municipi de Badia del Vallès, que una 
administració que es diu Generalitat de Catalunya, que fa uns anys ha signat un conveni 
mitjançant el qual al 2018 deixarà de aportar-nos fons, que aquesta mateixa administració 
tanqui portes al desenvolupament econòmic del nostre municipi, ens en sembla 
absolutament vergonyós”. 
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L’alcaldessa diu: “Només per aclarir dos conceptes. Primer, que a l’examen que ens vam 
presentar havíem estudiat el mateix que en aquest moment, hem posat el mateix que en 
aquell moment i és quan un es mereix un 10 i li posen un 7, i va a revisió d’examen. És 
aquest cas. Per a comparar amb el fet que ha exposat vostè. Nosaltres hem estudiat i hem 
fet un examen, però un 10, i el que ha corregit l’examen ha considerat que nosaltres hem 
de tenir un 7, però no és perquè nosaltres hem posat  coses en l’examen que no estaven 
ben fetes, o perquè ens hem obviat alguna dada. Per tant, penso que no hem suspès cap 
examen malgrat el que vostè pensi, i tenint en compte que tots vostès tenen raó i per això 
han presentat les al.legacions, i penso que ens han tractat d’una manera que no ens 
haurien d’haver tractat i que realment nosaltres som trama urbana consolidada, i penso que 
més trama urbana consolidada que el municipi de Badia no hi ha un altre exemple. Només 
és per a aclarir una mica el tema de la dificultat del desenvolupament econòmic de 
determinades parcel.les del municipi, malgrat que en pitjor dels resultats quedéssim fora de 
la trama urbana consolidada, la llei preveu una excepcions a la trama que nosaltres las 
complim de llibre, o sigui, que no hi ha cap forat dintre de la llei per a no estar incloses 
perquè es pot assolir per la via dels fets, que és el que farà aquest Ajuntament sinó ens 
acorden la trama urbana consolidada, que nosaltres el que estem fent perquè considerem 
que és el que ens mereixem i el que toca per la llei, hi hauria aquesta possibilitat. Ho dic 
una mica per a no generar la sensació de por, de veure que no tenim una altra manera de 
un desenvolupament econòmic si fem les coses ben fetes. Per tant, agrair el vot favorable 
dels grups que ens donaran suport, i entenem la abstenció del grup de l’AEB. 
I per tant passaríem a la votació”. 
 
Seguidament es procedeix a la votació de la ratificació presentada, aprovant-se per 14 vots 
a favor (PSC, PP, ICV-EUiA, CiU), i 3 abstencions (AEB). 
  
S’acorda: 
 
Vist l’acord del Ple municipal de data 26 de maig de 2010 segons el qual s’incoa expedient 
administratiu de delimitació gràfica del perímetre corresponent a la trama urbana 
consolidada de Badia del Vallès. 
 
Atès que en data 8 de juliol de 2010, es rep escrit per part de la Direcció General 
d’Urbanisme, instant a l’Ajuntament a rectificar la proposta de trama urbana consolidada 
presentada per part de l’Ajuntament en base a l’informe de la Direcció General de Comerç 
de data 18 de juny de 2010. I es concedeix termini d’audiència. 
 
Atès que en la figura de la trama urbana consolidada que proposa la Direcció General de 
Comerç en aquest informe, s’exclou tot el front que limita amb el terme municipal de 
Sabadell quan aquest forma part de la trama urbana de Badia del Vallès en quant esta 
totalment en contacte amb teixit residencial del carrer Porto. També exclou de la trama la 
zona del Camp de Futbol quan aquesta esta totalment en contacte amb el teixit urbà 
residencial del municipi de Barberà del Vallès. I finalment exclou part del teixit residencial 
on s’ubiquen els equipaments municipals entre l’avinguda de la Costa Blava i el carrer 
Moianès de Barberà del Vallès. 
 
Atès que aquestes zones de Badia del Vallès formen part del teixit urbà de Badia del Vallès, 
i estan situades com a màxim a 800 mts del centre del municipi ( cal recordar que la 
superfície de Badia del Vallès no arriba al 1 km2 ). Les tres zones afectades estan 
totalment connectades i integrades al teixit residencial. 
 
Atès que l’autofinanciació del municipi depen del desenvolupament d’aquestes zones 
comercials que queden excloses de la trama urbana proposada per la Direcció General de 
Comerç. 
 

S’acorda: 
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Primer. Manifestar el desacord amb l’informe emés per la Direcció General de Comerç a la 
proposta de la trama urbana de Badia del Vallès aprovada pel ple amb data 26 de maig de 
2010 i formular les següents al·legacions: 

 
1. Que en la figura de la trama urbana consolidada que proposa la Direcció General de 

Comerç en aquest informe, s’exclou tot el front que limita amb el terme municipal de 
Sabadell quan aquest forma part de la trama urbana de Badia del Vallès en quant esta 
totalment en contacte amb teixit residencial del carrer Porto. També exclou de la trama 
la zona del Camp de Futbol quan aquesta esta totalment en contacte amb el teixit urbà 
residencial del municipi de Barberà del Vallès. I finalment exclou part del teixit 
residencial on s’ubiquen els equipaments municipals entre l’avinguda de la Costa Blava i 
el carrer Moianès de Barberà del Vallès 

2. Que aquestes zones de Badia del Vallès formen part del teixit urbà de Badia del Vallès, 
i estan situades com a màxim a 800 mts del centre del municipi ( cal recordar que la 
superfície de Badia del Vallès no arriba al 1 km2 ). Les tres zones afectades estan 
totalment connectades i integrades al teixit residencial. 

3. Que l’autofinanciació del municipi depen del desenvolupament d’aquestes zones 
comercials que queden excloses de la trama urbana proposada per la Direcció General 
de Comerç. 

 
Segon. Notificar a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat. 
 
6. APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA DE 

L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 
 
Un cop llegida la proposta, l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Jiménez, 
regidora d’Igualtat, Salut i hàbits saludables, que diu: “La regidoria de Cultura presenta a 
aprovació el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Municipal. D’una banda 
la proposta pretén ser una eina a través de la qual es doni veu a tota la ciutadania del 
municipi, tant l’associada com la no associada, de manera que amb aquesta nova proposta 
pretenem adaptar-nos als canvis que han sorgit en els últims anys al món associatiu, i que 
reflecteixen una societat menys organitzada en quan a forma, però no per això amb menys 
voluntat de canvi ni de poder de transformació del món que l’envolta ni de motivacions de 
tipus culturals, socials, etc. D’aquesta manera es dóna veu a aquelles persones de la ciutat 
que, sense estar formalment constituïdes com a entitats, poden aportar idees, proposar 
canvis, treballar conjuntament amb d’altres persones, contribuint així a enriquir el treball 
comunitari del municipi. D’altra banda, si reconeixem i som conscients del saber de la 
comunitat i de que aquest és un recurs enriquidor i prioritari, hem de possibilitat que els 
membres d’aquesta siguin els protagonistes del seu propi desenvolupament cultural. Dins 
del Consell de Cultura volem que hi participin de forma activa els col.lectius associats i no 
associats de joves, de clubs esportius, de grups informals, de gent gran, tots tipus de 
grups. Algunes de les funcions que podem destacar del Consell de Cultura son el disseny 
de la programació anual del servei de Cultura, la intervenció, seguiment i avaluació de les 
activitats programades, la presentació de noves propostes i projectes innovadors, la 
implicació de la comunitat dins de projectes que posin la ciutat com a protagonista o la 
projectin cap a l’exterior, el treball conjunt entre entitats i persones no associades al 
municipi. Al cap i a la fi, el que es pretén és que la ciutadania en general, prengui part 
activa en el disseny, en l’esquelet primari de la cultura del seu municipi, de manera que 
siguin creadors i motor del seu propi desenvolupament”. 
 
 A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, del grup 
municipal de CiU, que diu: “Nosaltres votarem a favorablement a la creació del del Consell 
Municipal de Cultura, bàsicament perquè un cop més s’han incorporat les nostres 
propostes al respecte, i des d’aquí agrair a l’equip de govern que s’hagin escoltat sempre 
les nostres indicacions en el procés de creació del Reglament d’aquest Consell. I d’altra 
banda, creiem que tots aquells mecanismes que serveixin per a potenciar la participació de 
tots els agents del territori son bons per definició. Des d’aquí instem d’una banda a que 
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l’Ajuntament faciliti o agilitzi tot el procés per a rebre aquella informació que els diferents 
grups de treball del Consell Municipal requereixin, per tal de poder dinamitzar el procés de 
treball bàsicament. Sabem per pròpia experiència en d’altres grups de treball similar que, 
de vegades la informació s’encalla, no arriba a l’hora, i això fa que la dinàmica de treball 
dels diferents grups quedi aturada, llavors simplement instar a que es pugui agilitzar el 
repartiment i la informació el màxim possible, i d’altra banda també animar i promoure la 
participació dels joves en aquest Consell, que han de tenir un paper important donat que 
aquest Consell pot ser el lloc on s’activi el moviment juvenil de la ciutat. Dit això, 
m’agradaria ja que estem, fer una reflexió sobre la importància que suposa participar en un 
Consell en aquests termes, perquè si que és veritat que la participació per si sola és 
important, però també és veritat que si volem que un Consell com aquest i com d’altres 
generals similars siguin productius i no siguin només per a nominar i per a dir que tenim un 
Consell i ja està, sinó que realment tot allò que el Consell decideixi i gestioni sigui vinculant 
i útil, la participació s’ha de fer des de la responsabilitat, i si que és cert això depèn 
estrictament de cadascun dels agents que participen, però també és cert que l’Ajuntament 
és el que promou aquest Consell, i per tant el que ha de preservar que la participació es 
faci amb aquesta seriositat necessària, i ja està. Felicitar un cop més a tots els que han 
pogut dur a terme aquesta creació del Consell Municipal de Cultura, i desitjar que funcioni 
perfectament”. 
 
Seguidament intervé la senyora Antonia Escriva, del grup municipal del PP, que diu: “Desde 
esta formación política votaremos favorablemente, desde luego. Y felicitarnos todos por la 
colaboración, el ámbito agradable que hemos tenido de trabajo ha sido algo como muy 
normal, como muy fluido, instamos a todos los que formamos parte, a que la información y 
la participación no se quede solamente en un proyecto, en una ilusión de trabajo, sino que 
constantemente estemos recibiendo y dando información, y participando del mismo. Nada 
más”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB 
que diu: “Nosaltres també donarem suport a la creació d’aquest Reglament. Principalment 
perquè l’entenem com molt bé ho han presentat, com un instrument de participació, i 
perquè la participació per a nosaltres és pilar fonamental que hauria de regir qualsevol 
presa de decisions. Som coneixedors de que hi ha voluntat de que aquest Consell vagi 
creixent i es vagi modificant en funció de les necessitats i del propi creixement que les 
entitats i ciutadans que, per a nosaltres això és un element importat, la possibilitat d’obrir 
la participació no només a aquelles persones que estan organitzades mitjançant una entitat, 
sinó qualsevol ciutadà de manera independent. Espero que aquest Consell creixi, que tingui 
millor sort que el Reglament que avui deroga, que no va tindre una vida gaire llarga, i que 
finalment aquest Consell, així com d’altres instruments de participació que s’estan iniciant, 
siguin no només instruments de participació des del punt de vista consultiu, sinó que 
realment arribin a ser òrgans de presa de decisions. 
I ara em permetria el luxe de posar en públic una cosa que a mi em va agradar molt dels 
zapatistes, quan parlaven de participació, que es “lo de mandar obedeciendo”. Espero que 
aquests instruments de participació realment algun dia arribin a aquesta realitat, que siguin 
els altaveus que es facin manar des de l’obediència”. 
 
L’alcaldessa diu: “Doncs felicitar a tots els regidors i regidores, persones que heu treballat 
en aquest Reglament, i en el moment en que tots arribem a un acord i som capaços de fer 
un Reglament en el que tots els grups estem d’acord, penso que és un motiu de felicitació 
a aquesta institució”. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat de tot el 
Consistori. 
 
S’acorda: 
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El Consell Municipal de Cultura de Badia del Vallès neix a partir de la voluntat de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès de fer efectiva la participació de la comunitat i la 
ciutadania en les polítiques municipals en l’àmbit de la cultura, la participació i el 
desenvolupament de la comunitat. 
 
L’Ajuntament aposta per una política cultural que impliqui la totalitat de la ciutadania i 
promogui una comunitat plural, rica i creativa, amb unes xarxes i dinàmiques socials que 
facilitin el desenvolupament i el creixement de les persones, tant en la seva dimensió 
individual com comunitària.  

L’Ajuntament reconeix l’existència a la ciutat de moltes iniciatives col·lectives que estan 
enriquint Badia del Vallès vehiculant la vinculació de les persones al municipi, la cohesió 
social, la creativitat, la salut i el lleure: associacions, clubs esportius, col·lectius 
d’usuaris/usuàries, grups informals.... Es donen al nostre territori un gran número 
d’activitats, no sempre prou visibles, que mouen molts ciutadans i ciutadanes. Així mateix, 
l’Ajuntament reconeix el saber de la comunitat i la considera un recurs prioritari, ja que és 
la mateixa comunitat la veritable protagonista del seu desenvolupament i progrés. 

Per tot això, l’ Ajuntament  considera de fonamental importància la creació d'una eina de 
participació en l’àmbit de la cultura a la ciutat: el Consell Municipal de Cultura. El Consell 
Municipal de Cultura enriquirà l'activitat municipal en la mesura en què suposarà la creació 
d’un espai comunitari i ciutadà de diàleg, debat i reflexió al voltant de les polítiques 
culturals i de desenvolupament comunitari de la ciutat. 
 
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 del Reglament del Consell Municipal de Cultura de Badia 
del Vallès. 
 
Segon. Derogar el Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Municipal de 
Cultura aprovat definitivament al Ple del 10 de novembre de 1995. 
 
Tercer. 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. 
 
7. MOCIÓ AEB: DE SOLIDARITAT AMB ELS MEMBRES D’UDALBILTZA 
 
Es dóna lectura de la moció presentada. Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al 
senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Bé, nosaltres hem 
presentat aquesta moció bàsicament perquè ens recorda a molts d’altres processos que 
s’han iniciat a Eukal Herria contra algunes persones que després han estat declarades 
absolutament innocents. Em recorda moltísim al procés d’Egun Karia que va tancar el diari, 
que va fotre al carrer a tots els treballadors que tiraven endavant aquest mitjà de 
comunicació i que després ha estat que allà no hi havia cap delicte però clar, ja han 
destrossat tota la iniciativa, tot el mitjà de comunicació i els llocs de treballs que allà hi 
havia. En aquest cas passa una cosa molt semblant. Un conjunt de persones electes, abans 
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estàvem parlant de l’Àrea Metropolitana, doncs una cosa semblant, però amb menys 
poder, perquè no son els que governen allà, doncs s’organitzen i intenten tirar endavant 
una sèrie de propostes, i bueno, doncs des de l’estat espanyol estan tallant les ales a tot 
això, acusant-los novament de terrorisme. Com bé diu la moció, no hi ha ni una sola 
persona de les que estan processades, que al sumari les acusin de cap activitat delictiva. I 
tenim lo del tema del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, que argumenta que hi 
ha una seria preocupació per una sèrie d’articles del Codi Penal espanyol, que facilita a 
qualsevol jutge encausar a pràcticament qui li doni la gana, i acusar-lo de terrorisme. A 
nosaltres això ens preocupa, i ens ha fet presentar aquesta moció de solidaritat a favor de 
la gent que ha estat encausada, tot demanant que es retirin les acusacions, perquè no 
s’aguanten”.    
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, del grup municipal 
de CiU, que diu: “Com a portaveu del grup municipal de CiU no puc donar suport a una 
moció que, d’alguna manera, s’erigeix en jutge d’un procés judicial que està obert. 
Considerem que això no toca aquí, dintre d’aquest Consistori no és el marc on això s’ha de 
debatre i per tant, ens abstindrem”. 
 
Seguidament, intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Yo en principio voy a dar apoyo a la moción, el problema es que yo considero que es un 
problema de solidaridad con unas personas que se han enjuiciado y encausadas 
aparentemente injustamente. Entonces por lo tanto, voy a dar apoyo, pero por solidaridad, 
aún sabiendo que los caminos de la justicia tienen que continuar su curso”. 
 
Seguidament intervé la senyora Antonia Escriva, del grup municipal del PP, que diu: 
“Nosotros no vamos a dar apoyo a esta moción. En primer lugar porque nosotros no somos 
ningún tribunal para ver, limitar ni dictaminar quien es acusado falsamente y quien no, 
cuando se establezca la sentencia judicial entonces opinaremos, mientras tanto no. Unas 
personas que están acusadas de colaboración con banda terrorista, lógicamente tiene que 
haber un juicio y se tiene que aclarar si realmente esto es así o no. Desde luego por 
nuestra parte, no nos vamos a constituir ni en juez ni en verdugo, asi que nosotros 
votaremos en contra de esta moción”. 
 
L’alcaldessa diu:  “Nosotros también votaremos en contra por las mismas razones. Primero, 
hay un procedimiento judicial en que unas personas han sido procesadas y acusadas de 
unos hechos delictivos. Afirmar que unas personas que están procesadas no lo son por el 
hecho de ser cargos electos, o por el hecho de que en este procedimiento judicial no hayan 
resultado acreditados los hechos vertidos por la acusación, no es un argumento de peso 
bajo nuestro punto de vista, sin entrar a valorar si esas personas son culpables o 
inocentes, evidentemente hay un procedimiento penal abierto, con una serie de garantias 
jurídicas que nuestro establecimiento jurídico contempla. ¿Si acaba en una absolución?, 
pues el proceso habrá seguido su curso y estas personas quedarà acreditado que no han 
cometido ningún hecho delictivo, y si se acredita que han cometido un hecho delictivo 
pues resultarán condenadas. El grupo municipal socialista no tiene suficientes datos de la 
causa como para valorar si la acusación está fundamentada o no está fundamentada, lo 
decidirà la instancia judicial y no esta administración. Por tanto, votaremos en contra”. 
 
Pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “A CiU 
decirle que la argumentación del respeto del no quererse meter en enjuiciamiento de un 
proceso judicial por parte de su grupo, realmente o no se aguanta o no es coherente con su 
posicionamiento, porque hay determinados procesos en los que su grupo si que se pone a 
juzgar si están bien hechos o no están bien hechos. Al PP recordarle que tal y como dice la 
moción, y al PSC también, que no hay ninguna acusación individual contra nadie, de 
ningún acto constitutivo, de ningún tipo de delito en el sumario. Se acusan actividades, y 
del procedimiento judicial y el respeto al procedimiento judicial les diré lo mismo que he 
dicho a CiU. Que cuando interesa políticamente sí que son capaces de poner en duda los 
procesos judiciales y cuando no, no. Yo pienso que eso no está bien”. 
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L’alcaldessa diu: “Nada más para aclarar...si, ahora les daré la palabra. Una cuestión que 
va más allá de condicionamientos ideológicos o posicionamientos subjetivos a una 
determinada realidad. Si usted se lee la ley de enjuiciamiento criminal, para que pueda 
existir un procesamiento y para que pueda existir una causa, un sumario o un proceso de 
instrucción, tiene que haber un hecho delictivo. Sino, no habría una causa penal. Habría 
otra cosa, pero no una causa penal. ¿Qué esa atribución de hechos delictivos no se 
consideren delictivos? Ya es otro cantar, es otra consideración. Pero no me puede decir 
que no ha habido una atribución a unas personas que están procesadas en un proceso 
penal de unos hechos delictivos, porque no se sostiene. Jurídicamente. Si usted se mira la 
ley de enjuiciamiento criminal lo verá. Por tanto, determinadas afirmaciones que se hacen 
con toda la buena fe del mundo, pero no sosteniéndose bajo un razonamiento objetivo, no 
le voy a discutir su posicionamiento, su opinión, pero no manifieste con rotundidad que no 
existe una atribución de hechos delictivos, porque eso es...individualizada puede referirse a 
que esa persona a título individual haya cometido un hecho delictivo en un colectivo. 
Bueno, hay muchas personas a las que se les atribuye la participación en un hecho 
delictivo en un colectivo, y hay muchos grados de participación en derecho penal. Está la 
autoría, está la complicidad y está la colaboración, y se le puede atribuir delitos, y hay un 
procesamiento porque se le ha atribuido a esa persona un comportamiento reprochable 
penalmente, porque lo ha cometido en concepto de colaborador, que también está recogido 
en el Código Penal. Por tanto, argumentación jurídica y legal para que esas personas estén 
procesadas, existe. Otra cosa es que se considere que esos hechos no deberían ser 
delictivos. Eso ya es otra discusión que puede ser política, pero lo otro es una discusión 
jurídica, y por lo tanto no se puede afirmar con tanta rotundidad. Simplemente es para 
aclarar eso”.   
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, del grup municipal 
de CiU, que diu: “Nosaltres respondre, que no tots els processos judicials son iguals, que hi 
ha alguns processos judicials que son penals i d’altres no. Nosaltres que jo sàpiga fins hora 
d’avui no ens hem decantat en cap procés penal, en cap d’ells en aquest Consistori, jo 
com a portaveu dintre del grup municipal de Badia del Vallès, si vol que li precisi més. 
D’altra banda és molt important el tema del coneixement de la causa. Nosaltres ens 
atrevim a donar un vot favorable o en contra quan tenim un coneixement de la causa 
suficient com per a així fer-ho, no es aquest cas. I jo crec que el problema de fons radica 
en el que ha dit el senyor portaveu del grup d’ICV-EUiA, diu que ell dóna suport a aquesta 
moció per solidaritat a uns càrrecs electes que aparentment, ha utilitzat aquesta paraula, 
aparentment injustament. Clar, aparentment. No ho sabem, com a mínim jo no ho se, el 
meu grup municipal no ho sap, per això mateix no hem votat en contra, fixi’s-hi. Tampoc a 
favor, ens hem abstingut. Crec que es una posició coherent”. 
 
Seguidament es procedeix a la votació de la moció presentada, que es denega amb 12 vots 
en contra (PSC, PP), 1 abstenció (CIU) i 4 vots a favor ( AEB, ICV-EUiA). 
 
Es denega la moció presentada pel grup municipal de l’AEB i que literalment diu: 
 
“Atès que l’“Assemblea d’Ajuntaments i Electes Municipals d’Euskal Herria, UDALBILTZA”, 
la primera institució nacional del Poble Basc, va ser creada a Bilbao el 18 de setembre de 
1999 per la voluntat de més de 1.700 electes municipals de les set províncies basques 
amb la finalitat d’afirmar l’existència del Poble Basc - Euskal Herria com a nació; coadjuvar 
a la seva estructuració institucional; impulsar la construcció nacional d’Euskal Herria; i 
avançar en la col·laboració entre els municipis bascos en àmbits com la llengua, la cultura, 
l’esport, el medi ambient, el desenvolupament econòmic i el benestar social. 
 
Atès que El 29 d’abril de 2003, les autoritats de l’Estat espanyol ordenaren la realització 
d’una operació policial, sota la direcció del Jutjat Central d’Instrucció número 5 de 
l’Audiència Nacional, que va culminar amb la detenció de diverses càrrecs electes que 
formaven part de la institució així com de diversos treballadors. L’esmentada operación 
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ensorra una rica trajectòria democràtica de projectes compartits entre ajuntaments de tota 
Euskal Herria. Amb posterioritat, se’n va ordenar el processament judicial d’un total de 22 
persones, càrrecs electes municipals i treballadors de la pròpia institució. Properament, 
totes aquestes persones, així com la pròpia institució UDALBILTZA seran jutjades sota 
l’acusació de terrorisme. Hauran de fer front a sol·licituds de penes d’entre 10 i 23 anys de 
privació de llibertat, i a la il·legalització de la Institució. 
 
El grup municipal de l’AEB proposa a l’ajuntament en ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Manifestar la nostra més profunda preocupació pel processament d’aquests 
representants municipals i treballadors d’Udalbiltza, així com per les greus penes de presó 
sol·licitades per les acusacions. Aquesta preocupació es basteix sobre dues constatacions: 
 
• En primer lloc, no s’atribueix a les persones processades cap activitat delictiva 
individualitzada i en els arguments de les acusacions solsament es recullen activitats que 
s’insereixen plenament en el normal desenvolupament de les competències municipals. 
 
• En segon lloc, el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, en el seu Informe del 
passat octubre de 2008 (CCPR/C/ESP/CO/5/2008-10-27) palesa “la preocupació per 
l’abast potencialment excessiu de les definicions de terrorisme en el dret intern” i insta al 
regne d’Espanya a “la modificació dels articles 572 a 580 del Codi Penal per limitar llur 
aplicació a les infraccions que revesteixin indiscutiblement un caràcter terrorista”. 
 
Segon.  Manifestar que el dret dels i les representants democràticament escollits i 
escollides en qualsevol àmbit institucional a crear, impulsar, desenvolupar i finançar 
institucions d’àmbit nacional, ja siguin referides al conjunt d’Euskal Herria o a qualsevol 
altre Nació del món, cal que sigui respectada tant per l’Estat espanyol com per qualsevol 
estat que es consideri democràtic. 
 
Tercer. Manifestar i sol·licitar públicament, davant tot l’esmentat, que la fiscalia retiri 
l’acusació contra UDALBILTZA i els membres processats en el sumari a l’Audiència 
Nacional, i que la causa sigui arxivada. 
 
Quart. Manifestar la nostra solidaritat amb totes les persones encausades (batlles, regidors 
i treballadors) en el sumari contra UDALBILTZA.” 
 
8. MOCIÓ AEB: A FAVOR DE LA TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL 
 
Un cop llegida la proposta, s’obre un torn de preguntes. 
 
Pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Simplement agrair les aportacions de la resta de grups, i dir també que hem retirat un 
punt relatiu a la declaració de béns dels càrrecs electes. Com que aquesta moció que 
presentàvem l’hem treballat i l’hem fet i l’hem creat assembleàriament, sotmetrem a 
valoració de l’assemblea de l’AEB aquest punt, i en tot cas si l’assemblea així ho decideix 
ho retornarem al Ple, i si l’assemblea considera que aquesta moció tal qual ha estat 
presentada i aprovada avui... espero, doncs ja està bé, ho deixaríem aquí”. 
 
Seguidament, intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Está de más decirlo, pero todos los cargos públicos y electos, en principios todos, 
estamos por la transparencia municipal. Está de más decirlo, y por eso votaremos a favor 
de esta moción de la AEB que presenta a este Consistorio. Si que queremos más 
transparencia. Yo se que la hay, pero queremos más transparencia”. 
 
L’alcaldessa diu: “Només per a dir que agraïm et fet de que la moció hagi recollit les 
nostres aportacions, que consistien bàsicament en modificar el llenguatge de la moció, 
perquè tots teníem clar quin havia de ser l’esperit, que era facilitar realment l’accés a 
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aquesta informació, però semblava en el redactat inicial que aquesta informació no hi 
constés a la pàgina webb. I a nosaltres ens preocupava que es pogués malinterpretar el fet 
de que aquest Ajuntament, que penso que també, que la seva obligació es que tota la 
informació relativa sobretot als càrrecs electes sigui pública, i tot el que tingui a veure amb 
el desenvolupament de la institució ha de ser accessible a tothom, i únicament en el fet del 
tema de la declaració de béns a la Junta de Portaveus hem argumentat el nostre parer de 
que realment el tema de declaració de béns, que és una declaració que fem tots els 
regidors i regidores a l’inici de la legislatura, que consta a Secretaria i que nosaltres 
manifestem o posem de manifest quin es el nostre patrimoni, era una informació molt 
personal que no devia ser pública i no està penjada a la pàgina webb per un tema de 
privacitat de la nostra situació econòmica i patrimonial. El fet de que la preocupació, la 
finalitat a aconseguir és que realment tothom tingui present que nosaltres no estem aquí 
per a enriquir-nos. Al final de la legislatura cadascú de nosaltres hem de tornar a fer una 
declaració de béns acreditativa del que teníem al començament de la legislatura és el 
mateix que tenim quan sortim com a regidors, o si ha modificat el patrimoni, te una altra 
causa que no es el desenvolupament habitual del nostre càrrec. Però bueno, que pensàvem 
que era un tema delicat i que s’havia de pensar ben bé abans de decidir que s’havien de 
publicar aquestes dades en la pàgina webb”.            
 
Efectuada la votació, s’aprova per unanimitat de tots els grups municipals la moció 
presentada pel grup municipal de l’AEB i que literalment diu: 
 
Atès que afavorir l’accés de la ciutadania a la informació de municipal en tot allò que 
concerneix la gestió pública, és un exercici de sensibilitat envers els administrats i un dels 
elements que permet enfortir el sistema democràtic en reforçar la confiança envers els 
poders públics. 
 
Atès que tots els òrgans que formen l’ajuntament treballen per als ciutadans i les 
ciutadanes i aquests tenen per tant tot el dret de controlar el seu funcionament. 
 
Atès que l’accés dels ciutadans i ciutadanes a quantes més dades millor és una de les 
principals vies per afavorir el control democràtic i que poden garantir el dret d’informació. 
 
Ateses les possibilitats que ens donen les tecnologies de la comunicació i la información 
per tal de millorar a la ciutadania l’accés a informació de caràcter públic que actualment ja 
hi consten a la web municipal, fent aquest accés més fàcil. 
 
Considerem que la informació de caràcter públic ha de ser exposada amb claredat i 
presentada amb un fàcil accés. 
 
El grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia proposa a l’ajuntament en ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Millorar la informació a la web municipal, mitjançant eines que facilitin a la 
ciutadania la consulta de les dades que ja hi consten a la mateixa relatives a: 
 
-  Organigrama municipal 
-  Sous establerts per als càrrecs electes i aportacions als grups municipals. 
-  Sous establerts per a càrrecs de confiança. 
-  Import de les dietes que reben els membres del consistori i càrrecs de confiança. 
-  Actes complertes dels Plens municipals i de les Juntes de Govern Local. 
-  Evolució anual del pressupost segons les modificacions aprovades. 
-  Ingressos fiscals, despesa i endeutament per habitant. 
-  Deute públic municipal i evolució en relació a exercicis anteriors. 
-  Termini mitjà de pagament proveïdors. 
-  Convocatòria de les licitacions 
-  Relació anual dels 10 principals proveïdors i contractistes quanties de les operacions. 
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-  Relació anual dels 10 principals adjudicataris de serveis i quanties. 
 
9. MOCIÓ AEB:  PER LA SEGURETAT AL PARC JOAN OLIVER 
 
Un cop llegit el text de la moció presentada, l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan 
Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: “La  intención de la AEB al presentar 
esta moción, no es más que evitar que el parque pueda caer en un estado ruinoso. 
Posiblemente haciendo estas mejoras y otras que se dejan abiertas por si se encuentran, 
para que así se pueda seguir dando servicio a la gente que lo utiliza, tanto los niños como 
los jóvenes o los adultos. También queremos aprovechar el momento para poder intentar 
hacer un poco de hincapié en cuanto a la limpieza del espacio, puesto que en algunas 
ocasiones se encuentra en un estado un poco sucio y tal, y sería provechoso de que 
aprovechásemos para tener este espacio de recreo y juego lo más limpio posible, pero 
sobre todo la intención de esta moción pasaba por el tema de la seguridad, y eso es lo que 
hemos intentado traer al Pleno”. 
 
Seguidament intervé la senyora Antonia Escriva, del grup municipal del PP, que diu: 
“Nosotros, a pesar de que sabemos que se están tomando medidas para solventar estos 
problemas, no es ningún obstáculo para que desde luego votemos a favor de la moción. Y 
lo que si es cierto que también apuntando un poco en la dirección en la que iba el Sr. Juan, 
tendríamos que concienciarnos más toda la ciudadania, los que tenemos animales y los que 
no también, de que en los espacios públicos y en aquellos que igualmente van niños a 
jugar, nuestros animales, que sino somos lo suficientemente civilizados como para recoger 
lo que hacen, pues que vayamos a otro sitio, o que lo hagan en nuestra casa, porque la 
verdad es que hay una zona en una esquina, concretamente del parque infantil que es 
vergonzoso como está de cacas. Aparte de que si un perro es grande...claro, es que hemos 
de ser conscientes y no hemos todos de concienciar y...si, una mierda. Nos hemos de 
concienciar y que también sería bueno que desde el Ayuntamiento se fuera concienciando 
e informando constantemente a la ciudadanía, y que aquella normativa que regula y que 
multa este hecho, que lo empecemos a aplicar ya de una vez, que posiblemente ya toca. Si 
algún niño de nuestra familia o los nuestros propios se cayeran ahí, pues posiblemente si 
que diríamos, pues si se ve a esta persona que se le multe. Porque algunas si que se ven, 
porque todos las vemos. Y yo reclamo al equipo de gobierno que aparte de la información 
ciudadana, y que hay que estar constantemente, utilizar las bolsas y demás, que se 
empiece a aplicar la normativa, y que aquellas personas que incurren en este tipo de faltas 
y en otras, que realmente tengan un perjuicio, ¿Por qué no?” 
 
A continuació pren la paraula el senyor Antonio Sabariego, regidor de Via Pública, 
Seguretat Ciutadana, Transports i Manteniments, que diu: “Desde nuestro grupo municipal 
nos abstendremos en esta moción, puesto que si bien entenemos que el parque Joan Oliver 
necesita una puesta al dia en sus diferentes elementos, bien sea jardinería, arbolado, 
elementos de mobiliario urbano, juegos infantiles o la zona de espacio para la gent gran, 
entendemos que hoy por hoy la moción habla de seguridad.  Excepto la caída puntual del 
dia 28 de junio de unas tejas del quiosco de música, que se repuso y se retiraron, se 
acordonó la zona, y hoy por hoy fuera de eso no hay ningún elemento detectado en 
nuestros informes técnicos, en nuestras visitas periódicas al parque en que detecté 
elementos de cierta peligrosidad. Más allá del deterioro de un columpio y deteriorado, 
algunos graffitis en algunos elementos de juegos infantiles, entendemos que peligro como 
tal no hay. Puede haber un cierto déficit de confort, unas carencias de confort para el 
usuario, pero más allá, de elementos seguridad ni tenemos detectado ni creemos que 
exista. Por tanto, como la moción bien hace mención a los temas de seguridad y no 
creemos que haya tales, entendemos que es una cuestión presupuestaria, el parque 
necesita una reforma, una puesta al dia, pero dentro del ámbito de las posibilidades, dentro 
del ámbito presupuestario elaboraremos un proyecto. Muchas veces hemos hablado en la 
Comisión Informativa que necesita una puesta al dia, un restyling pero más allá de los 
elementos de seguridad que se van tratando puntualmente y hoy por hoy no presenta 
deficiencias”.            
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Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Pérez, del grup 
municipal de l’AEB, que diu: “Verdaderamente quedo perplejo. Por el mero hecho de que la 
moción habla de seguridad. Se acordonó la zona en cuanto al espacio del quiosco musical. 
Aquel acordonamiento duró entre 15 y 23 minutos, no mucho más, puesto que al dia 
siguiente en que se cayesen esas tejitas, el acordonamiento este desapareció. Los usuarios 
del parque Joan Oliver están en un peligro a que pueda suceder cualquier cosa. Es decir, 
por eso lo llamamos de seguridad. No lo entiendo como puede ser que no seamos capaces 
de reconocer que tenemos un problema, o sea ahí, hay un problema, que tenemos que 
actuar eficazmente y urgentemente en cuanto al quiosco. Que tengamos otra serie de 
problemas también con el lugar creo de juegos de los niños, puesto que la Sra. Antonia 
hablaba de los perros que entran al lugar donde juega cualquier niño. Es decir, yo no se si a 
eso se le puede llamar un riesgo en la salud de los niños, o como le quieras decir, pero que 
esas dos o tres medidas que nosotros estamos planteando no me parece ninguna 
barbaridad, y por lo tanto, aquellas personas que tienen la responsabilidad de que no se 
corra ningun tipo de riesgo digan bueno, pues mira hace falta una intervención más grande 
para poder poner el estado del parque en mejor estado, pues dices lo que estamos pidiendo 
en este momento es una aplicación urgente de dos o tres medidas que nosotros hemos 
observado, y que todas aquellas que el equipo de gobierno, es decir sus responsables, 
crean adecuadas, las lleven a cabo. Decir el tema del quiosco clama. Que se diga que se 
acordonó, vuelvo a decir, entre 15 y 23 minutos duró el acordonamiento de la tela esa de 
Policia Local. No lo se. Es decir, vosotros mismos. Si vosotros creeis que eso no es un 
motivo de poder hacer una intervención urgente y no esperar a que llegue el 2014 para 
poder hacerlo, vosotros mismos. Pero eso es lo que os estamos planteando nosotros, de 
que es necesario arreglar el parque. Ya”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Antonio Sabariego, regidor de Via Pública, 
Seguretat Ciutadana, Transports i Manteniments, que diu: “El acordonamiento del quiosco 
duró lo que duró la actuación de la Brigada muncipal y sus elementos. Cuando se personó 
el responsable de la Brigada y a través de una inspección ocular al dia siguiente, se subió 
con la cesta, hizo una revisión ocular y se retiraron los elementos que estaban dañados, 
fue cuando se procedió a la retirada del acordonamiento. No fue subjetivo, es decir ni 15 
minutos ni 20 minutos, fue cuando se actuó, y cuando el personal de la Brigada después 
de una inspección ocular decidió que no existía peligro para la gente. No hay más. O sea, 
que se quitó el cordón después de hacer una inspección y tomar las medidas de seguridad 
pertinentes”. 
 
L’alcaldessa diu: “Si va a volver otra vez a reiterar que es peligroso y que le faltan medidas 
de seguridad ya lo ha dicho...vamos al parque, ¿Eh? No, vamos. Si va a volver otra vez a 
reiterar sobre lo manifestado no es necesario porque ya ha quedado muy claro cual es su 
posicionamiento. No tiene que invitarme a pasear por los sitios que habitualmente transito 
cuando voy al Ayuntamiento, porque está entre mi casa y el Ayuntamiento, y de hecho mis 
hijas van a ese parque. Unicamente para cerrar la discusión. No estamos diciendo que no 
haya que hacer intervención en el parque Joan Oliver. Porque si realmente nosotros 
pensáramos que no hubiera que hacer ninguna intervención en el parque Joan Oliver, 
votaríamos en contra de la moción. Nosotros nos abstenemos porque teniendo claro que 
hay que hacer intervenciones en el parque Joan Oliver, y estando trabajando en ello, no 
estamos de acuerdo con el redactado de la moción. Tampoco no hay que enfadarse. De 
todas maneras, cuando se presenta moción...,es un consejo para otras ocasiones, que 
también lo manifesté en la Junta de Portavoces, es un prec. Es un prec, porque lo que se 
está poniendo de manifiesto es una situación, y se está diciendo que el Ayuntamiento tome 
medidas, pero no se está aportando nada nuevo a cosas que ya después tenga que hacer 
el equipo de gobierno que es planificar que tipo de intervenciones se tienen que hacer, 
hacer un proyecto para el arreglo del parque y bueno, eso es ustedes lo que piden, que se 
hagan medidas y ya el Ayuntamiento como siempre, ustedes dicen que el Ayuntamiento 
tiene que hacer, y después el Ayuntamiento pues piensa que es lo que hay que hacer. 
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Luego ustedes dirán que no es lo que teníamos que hacer, pero bueno...el que tiene boca 
se equivoca y quien limpia platos los rompe. Por tanto, pasaríamos a la votación”.  
 
Es procedeix a la votació de la moció presentada, la qual s’aprova amb 11 abstencions 
(PSC) i 6 vots a favor (AEB, PP, ICV-EUiA, CIU). 
 
S’acorda:  
 
Atès que la teulada del quiosc del Parc Joan Oliver està en molt males condicions i fins i 
tot ha perdut diverses teules que han caigut posant en perill els usuaris del parc. 
 
Atès que les tanques de fusta que envolten els jocs infantils estan en males condicions 
permetent l’accés d’animals domèstics i posant en perill els nens usuaris. 
 
Atès que el mòdul d’activitats per a la gent gran té desperfectes que el converteixen en 
insegur. 
 
Atès que es va retirar la tanca perimetral al costat que dona a l’Avinguda Burgos sense que 
s’hagi trobat solució alternativa. 
 
El grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia proposa a l’ajuntament en ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Que es posin en marxa actuacions urgents de manteniment i reforma del Parc Joan Oliver 
en aquells punts exposats i altres que es puguin detectar. 
 
 
10. MOCIÓ ICV-EUiA: DE SUPORT A LA VAGA GENERAL DEL 29 DE SETEMBRE 
 
Es dóna lectura de la moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA.   
 
Seguidament, intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Yo seré breve porque es público y la convocatoria para huelga general el 29 de 
septiembre los motivos están expuestos, sobran motivos para la convocatoria de esta 
huelga, y la gota que ha venido a colmar el vaso es la reforma laboral, sabiendo que en la 
historia todas las reformas laborales lo que han hecho es ir en detrimento de los 
trabajadores, de las clases más humildes, de los trabajadores en general, de los 
trabajadores autónomos, de las pequeñas y medianas empresas que son realmente las que 
generan trabajo. No quiero decir que las otras que especulan, que ya las mencionamos en 
la moción, como son las entidades financieras y los especuladores que nos han llevado a 
donde hemos llegado, que son las grandes promotoras de la construcción o la especulación 
con el tocho. Por lo tanto, esta convocatoria de huelga general que la firman y la convocan 
los sindicatos mayoritarios de nuestro país, nosotros la apoyamos, y esta fuerza política a 
la que yo represento, estará al lado de todas aquellas organizaciones sociales y políticas 
que paren este último atentado contra las clases humildes de este país. Este último 
atentado, lo digo así”. 
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, del grup municipal 
de CiU, que diu: “Nosaltres donarem suport a aquesta moció, bàsicament perquè creiem 
que les mobilitzacions son un dels principals mecanismes que tenen els ciutadans per 
mostrar que en opinen ells de les resolucions de les diferents administracions que els 
gestionen. Donarem suport, i de pas instem a l’equip de govern a què modifiqui, si us plau 
la data del ple de setembre que coincideix amb aquesta mobilització, per tal de deixar 
llibertat d’elecció no només als càrrecs electes sinó també als diferents funcionaris que es 
veuran obligats a estar aquí si això no es produeix”. 
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Seguidament intervé la senyora Antonia Escriva, del grup municipal del PP, que diu: 
“Nosotros desde luego no estamos de acuerdo con la gestión que lleva el equipo de 
gobierno que hay, no estamos de acuerdo con las medidas aplicadas, lógicamente, sino no 
estaríamos aquí, lo que sucede es que consideramos que siempre, al fin y al cabo el que 
acaba pagando los platos rotos es el ciudadano, que va a trabajar y que los medios de 
comunicación y demás...siempre es el que acaba pagando el pato. No votaremos en contra 
pero tampoco votaremos a favor, porque no consideramos que sea el medio, con lo cual 
nos abstenemos”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor David Sanuy, regidor de Recursos Humans, que 
diu: “Molt breument per a anunciar que des del grup municipal del PSC no donarem 
recolzament a aquesta moció, i no perquè no siguem d’esquerres ni creguem que els drets 
dels treballadors no siguin importants, sinó perquè les mesures que s’han pres per part del 
govern de l’estat sigui tot el tema de la retallada del dèficit, de la rebaixada dels sous dels 
funcionaris, la reforma laboral inclosa, el que ha fet es equiparar-nos amb la resta d’Europa 
i posar les bases perquè l’estat del benestar realment no se’n vagi en orris d’aquí a un 
temps. Si la nostra generació, la meva sense anar més lluny, volem arribar a cobrar 
pensions en algun moment, aquestes mesures van en aquesta direcció. 
Després, no és cert de que no s’estigui treballant per part dels diferents estaments, de fet 
des de la Generalitat de Catalunya ja s’ha fet que es comencin a gravar precisament els 
culpables que ens han portat a la crisi, perquè estem d’acord que qui ens ha portat a la 
crisi és qui és, es el sistema financer, una crisi global que no ve provocada precisament pe 
nosaltres. Però bueno, ha s’està treballant en diferents propostes i en diferents gestions, 
per gravar les rendes més altes. No més dir això. Dir que la vaga general, això es per 
acabar, que la vaga general en aquest cas només està ajudant a que realment el PP, la 
dreta d’aquest país, se’ls vegi com un partit d’esquerres. Això jo crec que és bastant 
interessant d’anal.litzar”.  
 
Seguidament, intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“La verdad que me preocupa. Me preocupa que los que se dicen de izquierda nos estén 
llevando donde nos están llevando como trabajadores. Abaratamiento de los despidos, 
sobretodo que es lo más grave, los pocos proyectos de creación de empleo, pocos o nulos, 
y lo sabeis, con la retallada de los cinco principales proyectos viarios y ferroviarios a 
Catalunya, lo sabeis, sois conscientes de eso, que van a enviar 20.000 personas más al 
paro, lo sabeis. Y no es sólo eso, es suma y sigue. Yo realmente estoy helado de la justicia 
con los más débiles. Mira, me sabe mal a veces que las personas ocupemos un puesto de 
responsabilidad y no seamos conscientes, y nuestras palabras sean vacías, de que 
esperamos cobrar una pensión, de esto y lo otro, cuando realmente lo único que estamos 
es...ya nos va bien vivir de la sopa boba, ya nos va bien. Ahora estamos en esto y ya nos 
va bien. No señores, hay que pensar en el futuro y en el desarrollo de nuestro pais”. 
 
L’alcaldessa diu: “Espero y confio que esa afirmación que ha hecho no se referirà al Sr. 
David Sanuy. No, es que no voy a consentir faltas de respeto en este Pleno. Ya lo dije en 
su momento y lo vuelvo a reiterar. Si un regidor falta al respeto al otro, y usted lo acaba de 
hacer, le está diciendo que quiere vivir de la sopa boba. Ha hecho esa afirmación ahora 
mismo. Le doy la oportunidad de rectificar y no referirse al Sr. Sanuy, y ha manifestado 
que se refiere al Sr. Sanuy, y no voy a tolerar faltas de respeto en este Consistorio por 
parte de ningún regidor ni regidora, independientemente del grupo que represente, porque 
ante todo nos debemos un respeto. Pienso que todas las personas, las 17 personas que 
estamos aquí sentadas nos merecemos un respeto. Discusión política toda, 
enfrentamientos políticos todos, pero enfrentamientos personales no voy a consentir ni uno 
en este Consistorio, y lo digo ahora y lo vuelvo a decir”. 
 
Seguidament, intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“No es un enfrentamiento personal. He visto unos gestos como tocar la guitarra mientras 
yo hacía la intervención en defensa de mi posición y yo digo, a ver señores, empecemos 
respetándonos. Yo he dicho esto, y sino le damos ninguna importancia a lo que está 
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pasando, si no le damos ninguna importancia a la que se nos viene encima, malament 
vamos, vaya, vaya hacia donde nos llevais”. 
 
L’alcaldessa diu: “Ahora le doy la palabra, Sr. Sanuy. Yo lo único que digo es que se puede 
defender los argumentos y los posicionamientos políticos de cada uno de los grupos sin 
faltar al respeto a las personas que los están manifestando. Usted puede manifestar que no 
está de acuerdo con lo que está defendiendo el PSC, y tiene todo el derecho del mundo y 
toda la licitud del mundo, pero menospreciar no. Y le voy a dar la palabra para que replique 
cinco minutos el Sr. David Sanuy, y se va a acabar la discusión y vamos a pasar a la 
votación”.   
   
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor David Sanuy, regidor de Recursos Humans, que 
diu: “Muy brevemente. Si no es capaz de contestar a mis argumentos políticamente, allá 
usted:”. 
 
Es passa seguidament a la votació de la moció presentada, que es denega per majoria amb 
11 vots en contra (PSC), 1 abstenció (PP), i 5 vots a favor (AEB, CIU, ICV-EUiA)”  
 
Es denega la moció que literalment diu: 
 
Atès que el govern de l’Estat va aprovar el Reial Decret-Llei 10/2010 de 16 de juny de 
mesures urgents per a Reforma del Mercat de Treball. 
 
Atès que aquest Reial Decret significa no solament una retallada dels drets laborals i 
socials dels treballadors i treballadores del país, sinó també una major precarització i un 
trencament de l’equilibri de la negociació col·lectiva. 
 
Atès que s’ha convocat una vaga general pel dia 29 de setembre amb l’objectiu de que 
aquest Reial Decret-Llei sigui retirat. 
 
Atès que aquesta crisi econòmica no ve provocada per cap mena de rigidesa en el mercat 
laboral, per altra banda el més flexible d’Europa, sinó per una irresponsabilitat absoluta de 
les Entitats Financeres del País, dedicades a l’economia especulativa i no productiva i a les 
quals no solament no se li han demanat responsabilitats, sinó que se’ls ha ajudat amb 
diners públics. 
 
Atès que estem davant d’una de les major injustícies dels darrers 30 anys. 
 
El grup municipal d’ICV-EUiA de Badia del Vallès fent-se ressò de les peticions dels 
sindicats CC OO, UGT i USOC del Vallès Occidental proposa els següents acords: 
 
Primer. Donar suport a la mobilització convocada per les Confederacions Sindicals pel dia 
29 de setembre, com a únic instrument en aquest moments, per aconseguir la retirada 
d’aquest Reial Decret-Llei i iniciar el camí d’una reforma que abordi la competitivitat i 
productivitat, una fiscalitat justa i progressiva i els d’unes entitats financeres que 
contribueixin a aixecar la nostra petita i mitjana empresa. 
 
Segon. Traslladar aquest acord a la Presidència del Govern de l’Estat, la Presidència de la 
Generalitat, Presidència del Congrés dels Diputats, Presidència del Parlament de Catalunya i 
els sindicats CC OO, UGT i USOC DEL Vallès Occidental.  
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, fa dues preguntes i un prec: 
 
11.1 Enllumenat 
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Recientemente en la zona de la calle Costa Brava-Menorca-Mallorca y la carretera hacia 
Cerdanyola hacia Badia, he notado que en la noche no hay luz. Me gustaría saber que está 
pasando. En la calle Menorca, me consta que ha habido arreglos, pero en el resto de calles, 
Mallorca y Costa Brava y Costa Azul no.  
 
11.2 Ascensors parking Av. Burgos 
 
Después me gustaría preguntar con respecto al mantenimiento del parking de la Avda. 
Burgos, he recibido quejas que los ascensores no funcionan. No se que es lo que pasa, y 
me gustaría saber los motivos y como está el mantenimiento y las cuotas, si los usuarios o 
propietarios de los parking de la Avda. Burgos están cumpliendo con sus obligaciones. 
 
11.3 Via pública 
 
Después, me gustaría saber en general, en unas de las mociones que se han presentado en 
este Consistorio, se habla del deterioro del parque Joan Oliver, pero es que en Badia se 
está deteriorando y eso es normal, por la falta de dinero quizá para invertir, pero por la 
dejadez también por otra parte, pero es que esto se agrava ahora en los tiempos que 
vivimos de verano, estivales, por la calor y los hierbajos pues con las lluvias recientemente 
han crecido mucho, y es bastante peligroso. Incluso ha venido un vecino a decirme que ha 
tenido que apagar un fuego. Con una colilla de cigarro. Y entonces, a ver, es importante 
saber si hay algunas medidas o hay algún protocolo de seguimiento en el caso que pasara 
alguna cosa no deseada como esta. Al igual que esto, quiero hacer referencia a que se yo, 
al mobiliario urbano en general que está bastante deteriorado, ya sean bancos y papeleras. 
Esto lo digo casi siempre, lo he comentado sobretodo en algunos, puedo especificar sitios 
concretos, pero creo que no viene al cuento porque somos conscientes de lo que está 
pasando.   
 
11.4 Proposta tema horts 
 
Y en el Pleno del mes pasado, esto es un ruego del Pleno del mes pasado, había una 
moción que este grupo municipal había presentado, que la habíamos trabajado 
conjuntamente, y la hemos trabajado y la estamos trabajando conjuntamente con la 
asociación de Hortelanos de este municipio, la asociación Catalunya Sostenible, y por un 
problema técnico no ha entrado en este Pleno y se discutirà en el Pleno que viene, y la 
trabajaremos también, nos pondremos en contacto cuando pase la época vacacional, con 
la otra entidad de los hortelanos para trabajarla conjuntamente. Quería decir esto porque 
previamente al inicio de este pleno, habíamos hablado que se haría una referencia o por el 
portavoz socialista o por la alcaldesa, que lo que había pasado hoy no ha sido, creo que es 
el momento, que yo como promotor de esta moción la haga.   
 
L’alcaldessa diu: “Pedirle disculpas porque no era consciente de que tenía que hacer esta 
manifestación. Le pido que me disculpe”. 
 
La senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, fa un prec: 
 
11.5 Habitatges Mediterrània 
 
Brevemente, es un ruego que hago al Sr. Pau Domínguez, en relación al correo que hemos 
recibido hoy de la reunión que tuvo con la Sra. Alcalá sobre las viviendas de Mediterráneo. 
Entonces, el ruego que hago es que me envie información por correo, o si quiere 
responderme ahora, como lo desee. ¿Que ahora què? En relación al tema de las viviendas 
de Mediterráneo. Ha tenido la conversación, está clara la postura de ADIGSA, y ahora qué 
pasa con estas familias. Era esto. Si quiere responder ahora, si quiere responder por 
correo...”  
 
L’alcaldessa diu: “No habiendo más preguntas pasaríamos a contestar. Sobre los cortes de 
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luces y demás, en realidad todos son temas de Urbanismo, pasaré la palabra al Sr. Juan 
Antonio Lancho”. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial que diu: 
“Sobre las preguntas que ha hecho el portavoz de ICV-EUiA, decir Sr. Eusebio que usted 
tiene la capacidad de en una misma tarde, de lo  mejor y de lo peor. De crear estados de 
ánimo que son contrarios digamos. Hace una hora y media estábamos de buen humor y ha 
conseguido...si, si, yo hablo por mi. En este caso hablo por mi que soy el que le va a 
contestar. Y en cuestión de esa hora y media o dos horas, ha conseguido que por lo menos 
el estado anímico de la persona que le habla cambie radicalmente. Y mi postura, mi 
posición y mi visión de lo que tendría que ser la cortesía entre regidores y regidoras de un 
mismo municipio. Y como tampoco creo que deban pagar justos por pecadores, como creo 
que a usted le llegan las demandas y le preguntan los vecinos y vecinas del corte de luz, 
del parking de Burgos, todas estas cosas yo creo que se merecen una respuesta esos 
vecinos y esas vecinas, al igual que los aquí presentes, no dejaré de dársela. Lo que si que 
haré será ejercitar algo que recoge nuestro ROM, que es contestarle por escrito en el 
siguiente pleno. A todas ellas. No se lo tome como un desprecio hacia usted. Simplemente 
creo que hay cosas que se tienen que poner en su sitio, y hay una cuestión que es el 
talante y las buenas formas. Entonces, uno siembra unas cosas, recoge otras, y por lo 
tanto, como es mi responsabilidad y no la del equipo de gobierno sino la mia, en este caso 
le contestaré a todas y cada una de sus preguntas por escrito, para que tenga cumplida 
respuesta de sus dudas y cuestiones. De todas formas le invitaría a que, en alguna de 
ellas, se remitiese a las actas de las Comisiones Informativas del àrea de Territorio, donde 
alguna de ellas ya viene explicada, y donde yo creo que en alguna ocasión se ha explicado 
ya la situación del parking de la Avda. Burgos y en que posición nos encontramos respecto 
a ese parking. Pero bueno, yo de todas formas le contestaré por escrito, que estoy todo el 
mes de agosto aquí, por lo tanto tengo tiempo más que suficiente para contestarle”. 
 
L’alcaldessa diu: “Le ha dicho que le contestarà por escrito. Que se acoge a su derecho de 
contestarle por escrito en el próximo Pleno, no ha dicho que lo desconozca. Se acoge a ese 
derecho que le asiste y yo no le puedo decir más. 
En cuanto a la pregunta que ha hecho la Sra. Antonia, le doy la palabra al Sr. Pau 
Domínguez”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Pau Domínguez, regidor d’Habitatge, Comerç i 
Locals, que diu: “Si que es verdad que ahora como han visto en el último mail que les 
envié queda una situación en que ADIGSA no ofrece ninguna otra via, como ponía en el 
correo electrónico, hemos recibido los suplentes de la Calle Oporto, y estamos pendientes 
de que nos pasen los suplentes de la Calle Mallorca, para enviarles carta ofreciéndoles el 
piso, es de momento y teniendo el mes de agosto es la solución que tenemos por el 
momento, de ir buscando compradores. Se que los vecinos también por su parte han 
puesto los dos pisos en una api para venderlos, entonces de momento va a quedar esto en 
una situación de un impasse hasta que en septiembre volvamos a negociar con INCASOL y 
con ADIGSA otra posible solución. 
 
L’alcaldessa diu: “Yo como no quiero que acabemos con este sabor amargo, es el último 
Pleno antes de irnos de vacaciones, yo os quiero desear a todos y a todas buenas 
vacaciones, que descansemos todos, que estamos todos muy cansados y pienso que estas 
situaciones son fruto también del agotamiento, del calor, y de que ha sido un año duro. 
Que descansen, señores regidores y regidoras, que vengan en septiembre con fuerzas 
renovadas, y les pido, eso si, que si de algo se ha podido enorgullecer este Ayuntamiento a 
lo largo de los años ha sido por la buena relación de todos los regidores y todas las 
regidoras que formamos parte de este Consistorio, independientemente de nuestras 
idealogías políticas, que podemos tener discusiones muy acaloradas por defender 
posicionamientos enfrentados, pero ante todo creo que todos estamos aquí para lo mismo, 
y es para trabajar para nuestros ciudadanos, vecinos y vecinas, y eso tiene que ser el guia 
de todos nuestros actos y de todas nuestras posiciones, porque creo que la ciudadanía de 
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Badia lo que tiene que hacer es sentirse orgullosa de todos nosotros y nosotras, 
independientemente de las siglas que representemos. 
Por tanto, buenas vacaciones y nos vemos en septiembre”. 
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
son les vint-i-una hores i cinc minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono 
fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 


