
 1 

ACTA NÚM. 6/2010   
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 30 DE JUNY DE 2010 
 
Badia del Vallès, trenta de juny de dos mil deu. 
 
El Ple de la corporació quan son les dinou hores i deu minuts, es  reuneix a la sala de 
sessions de l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la presidència de 
l’Alcaldessa senyora Eva Menor Cantador. 
  
Hi concorren els regidors següents: 
 
Juan Antonio Lancho Aceituno   PSC 
Raquel Gracia Peral     PSC 
David Sanuy Sales     PSC 
Montserrat Carbonell Rosell    PSC 
Montserrat Jiménez Molina    PSC 
Isabelo Pacheco Sáez     PSC 
Antonio Sabariego Guerrero    PSC 
Pau Dominguez García     PSC 
Montserrat Domínguez Garcia    PSC 
Mercedes Bermudez López    PSC 
Sergio Escribano García    AEB 
Juan Antonio Pérez Jiménez    AEB 
Montserrat Montañés Navarro    AEB 
Antonia Escriva Castellanos    PP 
Eusebio Argueta Chica     ICV-EUiA 
Marta Figueras i Badia     CIU 
 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns que certifica, i amb la presència de 
l’interventor, senyor Esaú Soto Martínez. 
 
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: 
 
Sra. Alcaldessa: Hauríem de votar la urgència de la moció presentada per CiU contra la 
situació en relació a l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Vots a favor? S’inclou per 
unanimitat la moció . 
Després també comentar que s’han retirar dues mocions de l’ordre del dia del Ple, la moció 
d’ICV-EUiA per impulsar els projectes d’horts terapèutics als municipi de Badia del Vallès, i 
la moció de CiU del punt núm. 12 en relació a la retallada de les pensions socials, que es 
deixen sobre la taula per a una deliberació posterior. 
En quant a les mocions núm. 6 i núm. 10, s’han fusionat en una única moció. 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova sense necessitat de lectura l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 26 de maig 
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: 
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1. Núm. 345/10, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament a 
la senyora Kenia Ruiz Ferrera, davant el seu domicili de l’av. Burgos, 30. 

 
2. Núm. 346/10, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament al 

senyor Joaquin Hita López, davant el seu domicili de l’av. Mediterrània, 22. 
 

3. Núm. 347/10, de disposició de les vacances anyals del personal de l’Ajuntament. 
 

4.  Núm. 348/10, d’autoritzar la senyora Rocio del Carmen Gutiérrez Guasalqui l’OVP 
el dia 11 de juny de 2010 fins el 13 de juny de 2010, mitjançant la instal.lació 
d’una parada de venda d’articles d’artesania. 

 
5. Núm. 356/10, d’autoritzar el senyor Luis A. Ascanta Ramírez l’OVP el dia 11 de 

juny de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal·lació d’una parada 
de venda de samarretes. 

 
6. Núm. 350/10, d’autoritzar la senyora M. Norma Campo Perugachi l’OVP el dia 11 

de juny de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal·lació d’una 
parada de venda d’articles d’artesania. 

 
7. Núm. 351/10, d’autoritzar la senyora Dolores Tixicuro Tixicuro l’OVP el dia 11 de 

juny de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal·lació d’una parada 
de venda d’articles d’artesania. 

 
8. Núm. 352/10, d’autoritzar la senyora Ana M. Farinango l’OVP el dia 11 de juny de 

2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal·lació d’una parada de 
venda d’articles d’artesania. 

 
9. Núm. 353/10, d’autoritzar la senyora Gladys M. Burga Chiza l’OVP el dia 11 de 

juny de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal·lació d’una parada 
de venda d’articles d’artesania. 

 
10. Núm. 354/10, d’autoritzar el senyor Luis E. Lema Morales l’OVP el dia 11 de juny 

de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal·lació d’una parada de 
venda de bijuteria i complements. 

 
11. Núm. 355/10, d’autoritzar el senyor Javier Prieto Vázquez l’OVP el dia 11 de juny 

de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal·lació d’una parada de 
venda d’articles d’artesania. 

 
12. Núm. 356/10, d’autoritzar el senyor Luis A. Ascanta Ramírez l’OVP el dia 11 de 

juny de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal·lació d’una parada 
de venda de samarretes. 

 
13. Núm. 357/10, d’autoritzar el senyor Luis H. Ticcicuro Tixicuro l’OVP el dia 11 de 

juny de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal·lació d’una parada 
de venda de bijuteria i porta-encens. 

 
14. Núm. 358/10, d’autoritzar el senyor José T. Tixicuro Campos l’OVP el dia 11 de 

juny de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal·lació d’una parada 
de venda d’artesania. 

 
15. Núm. 359/10, d’autoritzar el senyor Roberto Tulcanazo Remache l’OVP el dia 11 

de juny de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal·lació d’una 
parada de venda d’artesania. 
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16. Núm. 360/10, d’autoritzar la senyora Rosa M. Iza Lincango l’OVP el dia 11 de juny 
de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal·lació d’una parada de 
venda d’articles d’artesania i complements. 

 
17. Núm. 361/10, d’autoritzar la senyora M. Mercedes Aliserol l’OVP el dia 11 de juny 

de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal·lació d’una parada de 
venda de creps i cotó. 

 
18. Núm. 362/10, d’autoritzar el senyor Luis Patricio Gualsaqui Tulcanazo l’OVP el dia 

11 de juny de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal·lació d’una 
parada de venda de bijuteria. 

 
19. Núm. 363/10, d’autoritzar el senyor Luis H. Maldonado Males l’OVP el dia 11 de 

juny de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal·lació d’una parada 
de venda d’artesania. 

 
20. Núm. 253/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/034 al senyor 

Amador López Mongay, en representació de Telefònica de España. 
 
21. Núm. 365/10, d’autoritzar el senyor Segundo Oyagata l’OVP el dia 11 de juny de 

2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada de 
venda d’artesania. 

 
22. Núm. 366/10, d’autoritzar el senyor José A. Montero Nogueira l’OVP el dia 11 de 

juny de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal.lació d’un remolc 
de patates i begudes. 

 
23. Núm. 367/10, d’autoritzar el senyor Daniel Sánchez Pachón l’OVP el dia 11 de juny 

de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada de 
xurreria. 

 
24. Núm. 368/10, d’inscripció, amb caràcter provisional, de l’entitat denominada 

“Fundació Privada Tallers de Catalunya” al Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions, amb el número EAC 123-10. 

 
25. Núm. 369/10, de modificar la núm. 1056/09, de reconeixement d’antiguitat de la 

senyora Sonia López Martínez. 
 

26. Núm. 370/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol·licitud que ha presentat la senyora Concepción Garcia Jové. 

 
27. Núm. 371/10, de nomenar el senyor José Manuel Roque Damota secretari 

accidental, durant els dies 20 i 23 de maig de 2010, per absència de la secretaria 
titular. 

 
28. Núm. 372/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 21 de maig de 

2010. 
 

29. Núm. 373/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol·licitud que ha presentat la senyora Yolanda Franco Mora. 

 
30. Núm. 374/10, de concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb 

disminució, modalitat titular conductor, a la senyora Rosario Iglesia Avilés. 
 

31. Núm. 375/10, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros, al senyor 
David Sanuy Sales, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària d’estiu de 2010. 
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32. Núm. 376/10, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça 

d’aparcament bòxer núm. 28 a favor del senyor José A. Ruiz Romero, fins el dia 19 
de setembre de 2055. 

 
33. Núm. 377/10, de declarar extingit el contracte amb el senyor Marco Antonio Zanon 

Anton, atesa la reincorporació de la senyora Inmaculada López Ruano, i declarar 
extingit el contracte de treball amb la senyora Ana Vera de los Rios a petició de la 
interessada. 

 
34. Núm. 378/10, d’aprovar i signar un conveni amb l’associació Dones per la Igualtat, 

per import de 4.500 euros, destinat al foment de la participació de les dones a la 
ciutat i promoure la igualtat d’oportunitats. 

 
35. Núm. 379/10, d’aprovar l’organització del 13è certamen Poètic de Badia del Vallès 

2010. 
 

36. Núm. 380/10, d’aprovar l’acta del jurat del 13è certamen Poètic Badia del Vallès 
2010, i adjudicar els diversos premis. 

 
37. Núm. 381/10, de convocatòria del Ple municipal pel dia 26 de maig de 2010. 

 
38. Núm. 382/10, de donar publicitat a la relació d’aspirants admesos i provisionalment 

exclosos en la provisió d’una borsa de treball de personal interí. 
 

39. Núm. 382/10, de variacions de la nòmina del personal corresponents al mes de 
maig de 2010. 

 
40. Núm. 383/10, d’autoritzar la senyora Roberta Campos l’OVP el dia 11 de juny de 

2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada de 
còctels. 

 
41. Núm. 384/10, d’autoritzar el canvi de les vacances d’estiu del senyor José Manuel 

Aleixandre Medina, a petició de l’interessat. 
 

42. Núm. 385/10, de concessió d’ajuts de fons social segons Conveni i Acord 
regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol·licitat, 
corresponents al mes de maig de 2010. 

 
43. Núm. 386/10, 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. 
10031237. 

 
44. Núm. 387/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 28 de maig de 

2010. 
 

45. Núm. 388/10, d’aprovar l’expedient núm. 09/2010, de transferència de crèdit a 
partides pressupostàries de l’exercici de 2010. 

 
46. Núm. 389/10, 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. 
10031237. 

 
47. Núm. 390/10, d’aprovar al senyor Francisco Mesa Díaz la liquidació de la taxa per 

permisos d’obres no subjectes a llicències urbanístiques. 
 



 5 

48. Núm. 391/10, d’autoritzar el canvi de les vacances d’estiu de la senyora Carolina 
Sánchez Braut, per necessitats del Servei. 

 
49. Núm. 392/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/049 a la Comunitat 

de Veïns de l’av. Burgos, 42.  
 

50. Núm. 393/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/026 al senyor 
Ramón Miquel Vilanova, en representació de Miquel Alimentació Grup. S.A.U. 

 
51. Núm. 394/10, d’autoritzar el senyor Alejandro Pérez Noguera l’OVP el dia 11 de 

juny de 2010 fins el dia 13 de juny de 2010, mitjançant la instal.lació d’una parada 
de frankfurts. 

 
52. Núm. 395/10, de diferents pagaments a treballadors, relacionats amb la nòmina del 

mes de maig. 
 

53. Núm. 396/10, d’acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per 
un import de 26.288, destinada al Programa Complementari d’Urgència Social per a 
l’any 2010. 

 
54. Núm. 397/10, de diferents pagaments a treballadors, relacionats amb la nòmina del 

mes de maig. 
 

55. Núm. 398/10, d’aprovar l’expedient núm. 10/2010, de generació de crèdits a 
partides pressupostàries de l’exercici de 2010. 

 
56. Núm. 399/10, de deixar sense efecte diferents expedients sancionadors incoats per 

infraccions de circulació per errades en la tramitació, procedint al seu sobreseïment 
i arxiu. 

 
57. Núm. 400/10, de contractació del senyor Luis Salguero Rodríguez amb la categoria 

d’administratiu, mitjançant contracte laboral temporal per circumstàncies de la 
producció, amb efectes del dia 21 de maig i fins el 18 de juny de 2010. 

 
58. Núm. 401/10, de contractar el senyor Francisco Asis Almagro, amb la categoria 

d’auxiliar de manteniment-conserge, no abans del dia 25 de maig de 2010 i en tant 
es reincorpori el senyor José A. Domínguez Estevez del seu permís concedit. 

 
59. Núm. 402/10, d’aprovar els documents comptables ADOJ per import de 3.050,00 

euros, corresponents a despeses de contractació de diferents espectacles i serveis 
de la festa major. 

 
60. Núm. 403/10, de deixar sense efectes la resolució d’inscripció provisional 

practicada a nom de l’associació Fundació Privada Tallers Catalunya, i inscriure-la 
amb caràcter definitiu al Registre Municipal d’Entitats i Associacions, amb el 
número EAC 123-10. 

 
61. Núm. 404/10, de sol·licitar una subvenció de la Diputació de Barcelona per import 

de 3.943,54 euros, per a l’adquisició de la millora de material esportiu 
inventariable. 

 
62. Núm. 405/10, de paralitzar i arxivar l’expedient de Baixa d’Ofici 07/10, atesa la 

modificació per canvi de domicili dels veïns afectats. 
 

63. Núm. 406/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 4 de juny de 
2010. 
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64. Núm. 407/10, de disposició de les vacances d’estiu de diferents treballadors. 
 

65. Núm. 408/10, d’autoritzar la senyora Mónica Priego Hernández l’OVP mitjançant la 
instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Costa Brava, 8, durant el període de 
l’1 de maig de 2010 fins el 31 d’agost de 2010. 

 
66. Núm. 409/10, d’autoritzar l’OVP durant els dies de la festa major, a diferents 

entitats que ho havien sol.licitat. 
 

67. Núm. 410/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/052 al senyor 
Jaume Vivet i Muret, en representació de Gas Natural Distribució SDG, S A. 

 
68. Núm. 411/10, de desestimar la reclamació interposada per la senyora Sonia Duran 

Badillo, per no existir relació de causalitat entre els fets i l’actuació de la 
Corporació. 

 
69. Núm. 412/10, d’aprovar l’estudi bàsic de seguretat i salut del projecte d’obres 

d’implantació de sistemes de filtració i cloració a les fonts públiques, així com el Pla 
de Seguretat i Salut. 

 
70.  Núm. 413/10, de disposició de les vacances d’estiu de diferents treballadors. 
 
71. Núm. 414/10, de reconèixer l’antiguitat de la senyora Montserrat Garcia Moreno, 

amb efectes del dia 1 de març de 2010. 
 

72. Núm. 415/10,  de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents 
persones, per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període de l’1 al 31 
de maig de 2010. 

 
73. Núm. 416/10, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial número 

7/2010, atesa la sol·licitud de la senyora Mary Vasquez de Condorí, a causa de 
haver sofert caiguda al carrer per presumpte mala col·locació d’unes fustes. 

 
74. Núm. 417/10, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial número 

6/2010, atesa la sol·licitud de la senyora Concepción Jové Rocabruna, a causa de 
haver sofert caiguda al carrer per presumpte mala col·locació d’una rajola. 

 
75. Núm. 418/10, 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. 
10032736. 

 
76. Núm. 419/10, 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. 
10031940. 

 
77. Núm. 420/10, de desestimació de les al·legacions formulades, sancionar per 

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

78. Núm. 421/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local, pel dia 11 de juny de 
2010. 

 
79. Núm. 422/10, de denegar la concessió de targeta d’aparcament individual per a 

persones amb disminució, modalitat titular conductor, al senyor Antonio Lucena 
Castro, per no complir els requisits establerts a l’art. 3.2 i 3.3. de la normativa 
vigent. 
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80. Núm. 423/10, d’acceptar i subscriure un conveni amb el Grup ENDESA, regulador 
de les compensacions entre saldos deutors i creditors que es derivin de les 
liquidacions tributàries i d’altres ingressos de dret públic, i les factures emeses per 
les empreses del Grup. 

 
81. Núm. 424/10, d’autoritzar l’OVP els dies 13 a 23 de juny de 2010 a Ars Pirotècnia 

S L, per a la venda de productes pirotècnics. 
 

82.  Núm. 425/10, de nomenar el senyor José Manuel Roque Damota secretari 
accidental, a partir del dia 15  de juny de 2010, i fins la reincorporació de la 
secretaria titular. 

 
83. Núm. 426/10, de donar publicitat a la relació definitiva d’aspirants inclosos i 

exclosos del concurs-oposició per a la provisió de cinc places d’agents de la Policia 
Local. 

 
84. Núm. 427/10, d’aprovar la creació de noves partides pressupostàries amb dotació 

0, del pressupost de 2010 a nivell orgànic, funcional i econòmic. 
 

85. Núm. 428/10, de renovar la tarja d’armes del senyor Juan José Crespo Piñol, per 
un període d’un any. 

 
86. Núm. 429/10, de paralitzar i arxivar l’expedient de Baixa d’Ofici 04/10, atesa la 

modificació per canvi de domicili dels veïns afectats. 
 

87. Núm. 430/10, d’autoritzar el senyor Indalecio Cortés Ugal l’OVP el dia 12 de juny 
de 2010 des de les 14.00 a les 18:00, per a la reserva d’un espai d’aparcament 
per a una limusina. 

 
88. Núm. 431/10, de contractació de dos oficials de pintura, mitjançant contracte 

laboral per obra o servei determinat, amb efectes del dia 1 de juny  de 2010. 
 
89. Núm. 432/10, de reconèixer a la senyora Pilar Marzábal Expósito llicència per 

assumptes propis durant un període de sis mesos amb efectes del dia 21 de juny 
de 2010. 

 
90. Núm. 433/10, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a 

favor del tinent d’alcalde primer, senyor Juan Antonio Lancho Aceituno. 
 

91. Núm. 434/10, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a 
favor de la tinenta d’alcaldessa senyora Montserrat Carbonell Rosell. 

 
92. Núm. 435/10, de concessió d’ajuts de fons social segons Conveni i Acord 

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

 
93. Núm. 437/10, de nomenament del senyor Juan Antonio Lancho Aceituno alcalde 

accidental durant els dies 23 al 27 de juny, per absència de l’alcaldessa titular. 
 
94. Núm. 438/10, d’aprovar la relació núm. 33/2010 d’autorització, compromís de 

despeses i reconeixement d’obligacions  per import de 5.933,44 euros, tramesa pel 
Servei Municipal d’Ocupació. 

 
95. Núm. 439/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 18 de juny de 

2010. 
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96. Núm. 440/10, d’autoritzar la concessió d’una reserva d’aparcament a la senyora 
Rosario Iglesias Avilés, davant el seu domicili de l’av. Costa  Brava, 5.  

 
97. Núm. 441/10, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament a 

la senyora Dolores Gutiérrez Martínez, davant el seu domicili del C/ Bètica, 1. 
 
Intervé la senyora Marta Figueras (CiU) que diu: “Jo tenia preguntes sobre la resolució 
núm. 61, on s’especifica que sol.licitem una subvenció a la Diputació de Barcelona per 
import de 3.943,54 euros per a l’adquisició de la millora de material esportiu inventariable, 
i donat que és una xifra tan poc exacta, m’imagino que això és que tenim una relació del 
llistat del material esportiu que sol.licitem, i m’agradaria saber quin és, o que se’ns fes 
arribar alguna còpia al respecte. Això d’una banda.  
Després, m’agradaria tenir una mica més informació de la núm. 68 i de la núm. 94”. 
 
Intervé la senyora Antonia Escrivà (PP) que diu: “núm. 20, entendemos que este señor es 
el representante de Telefònica. Queríamos saber en qué sentido es esta licencia.  
La núm. 33, que puesto es y a quien substituye, puesto que no se dice el puesto de esta 
señora . 
La 57, administrativo de aquí del Ayuntamiento. Queríamos saber el puesto de este señor.  
La 61 que la ha dicho CiU, la 68 también. La 94 también.Ya está”.    
 
L’alcaldessa diu: Passarem a contestar. En quan la núm. 61 ja li passarem la relació 
concreta, perquè m’imagino que ningú se’n recordarà concretament del llistat de material 
que s’ha sol.licitat. 
En quan a la núm. 20 és una llicència urbanística. Teniu informació ara? Bé, ja li passarem 
també.  
La 33 és una treballadora social que s’ha reincorporat. Va demanar una...perdó? que he 
dit? Si, una educadora social, tens raó. És una educadora social que s’ha reincorporat al 
seu lloc de treball, i per tant ha quedat extingida la relació contractual amb la persona que 
l’estava substituint.  
La núm. 57 és un reforç que s’ha contractat pel departament de Cultura, per festa major.   
La 68 ja li passaran informació, és una reclamació de responsabilitat patrimonial.  
La 94 suposo que seran documents comptables del departament, del Servei Municipal 
d’Ocupació. En qualsevol cas és una relació de documents comptables, si vol saber 
concretament quin sons, doncs passin per a consultar la relació de documents comptables. 
Pagament de factures imagino. De tota manera m’apunto totes les informacions 
demanades per a la seva consulta”. 
 
3. RATIFICACIÓ RESOLUCIONS ALCALDIA 
 
Un cop llegida la proposta de ratificació de resolucions, l’alcaldessa cedeix la paraula al 
senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Nosaltres votarem en 
contra en aquest punt. No estem d’acord amb aquest decret, no estem d’acord amb les 
mesures que es prenen en aquest decret del govern central, no estem d’acord en que 
acabin pagant els treballadors i treballadores públics d’aquest país, d’aquesta casa, una 
dinàmica econòmica que no han provocat, i de la qual no formen part. Per tant, no estem 
d’acord en que el govern central obligui a aquest Ajuntament a fer una reducció en els 
salaris del treballadors de la casa. I principalment no estem d’acord perquè, 
complementàriament a aquesta reducció dels sous del personal públic, no s’ha fet 
absolutament res en contra o per a posar parets a aquelles persones anomenades els 
mercants que si que han provocat aquesta crisi. Tot el contrari. El govern espanyol ha 
salvat la banca privada amb diners públics. El govern espanyol ha donat varis milers de 
milions al Fons Monetari Internacional. El govern espanyol, després d’haver donat tots 
aquests diners públics a mans privades, pretén fer pagar i recuperar-los a consta de 
l’esforç dels treballadors i treballadores públics d’aquest país. I no només dels treballadors i 
treballadores públics, sinó que mes a mes ja sabem que toca algunes coses més. Per tant, 
votarem absolutament en contra”. 
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Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per 11 vots a favor (PSC), 4 en 
contra (AEB, ICV-EUiA), i 2 abstencions (PP, CiU). 
 
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. 446/2010 de 17 de juny de 2010, d’aplicació del RDLl 8/2010 pel que fa a 
les retribucions del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Badia del Vallès amb 
efectes d’1 de juny de 2010. 
 
4. APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS COMERCIALS A 

BADIA DEL VALLÈS 
 
Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al 
senyor Pau Domínguez, regidor d’Habitatge, Comerç i Locals, que diu: “Benvolguts  i 
benvingudes, 
Vagi per endavant el més sincer agraïment al grups representats en aquest consistori pel 
seu treball, la seva participació i la voluntat d’arribar a un consens en un tema tant 
important com el que ens centra.  
Avui presentem en aquest ple la proposta d’ordenança municipal relativa a la regulació del 
Pla d’Usos comercials del Badia del Vallès. Aquesta ordenança pretén un objectiu dual, 
d’una banda ajustar la normativa d’usos a la legislació vigent i d’altra, consolidar el model 
comercial al centre urbà del nostre municipi en benefici de dels nostres veïns i veïnes.  
Pel que fa a l’adequació legislativa, de tots és sabut  que en els passats mesos de 
novembre i desembre de 2009, tant la normativa estatal com l’autonòmica, s’han adaptat 
a la Directiva Europea  2006/123/CE,  d’obligat compliment, i que té com a objectiu final el 
garantir un veritable mercat interior en el marc de la UE.  
Ara bé, aquesta directiva té una incidència directa pel que fa l’àmbit competencial dels 
Ajuntaments, més concretament pel que fa referència  als règims d’autorització  que 
condicionen o  limiten  el dret a la llibertat d’establiment. 
És bo, però, destacar que, més enllà d’aquelles  ordenances  que poden veure’s afectades i 
per tant, que han de ser revisades,   aquesta adequació legislativa NO COMPORTA EN CAP 
CAS, QUE CAP ESTABLIMENT DELS JA OBERTS, PATEIXI RESTRICCIONS O 
PROHIBICIONS DE LA SEVA ACTIVITAT. 
Aquesta ordenança, d’aplicació futura, vol regular, endreçar i garantir  un comerç de 
qualitat, de proximitat, variat i compacte,  en què per damunt de tot, contempla l’oferta 
actual i l’ interès dels nostres conciutadans. 
L’objecte fonamental d’aquesta ordenança no és altre que el d’adaptar  l’activitat terciària 
del municipi al model comercial que nosaltres volem. Un model  que vol enfortir en primer 
lloc, l’eix comercial principal (Burgos, Plaça Major, Plaça de la Sardana, Plaça de les 
entitats i locals de la Plaça major que tenen accés per la via de la plata) i, en segon lloc, 
que vol potenciar i consolidar un segon eix format per les Avingudes d’ Eivissa, Cantàbric, 
Costa Brava i els carrers de Porto i Saragossa.  
Però fonamentalment, el que pretén, és generar un espai de noves oportunitats per a 
emprenedors i comerciants, alhora que  fomentem  una oferta prou equilibrada i variada 
com per que la nostra ciutadania eviti el fer desplaçaments a d’altres poblacions.         
Pel que fa l’adequació d’un model comercial propi i amb identitat, crec que l’aprovació 
d’aquesta ordenança suposa un primer pas en l’assoliment d’un terme municipal viu i 
dinàmic,  on el comerç de proximitat i de qualitat han d’esdevenir veritables vectors en la 
cerca de l’excel·lència i del compromís amb la ciutadania. 
Per aquest motiu, vull aprofitar aquest moment per anunciar que des del Govern municipal, 
i amb la voluntat d’enfortir aquest teixit econòmic, endegarem un procés participatiu amb 
el sector per l’ elaboració del Pla Local de Dinamització i Promoció del Comerç a Badia del 
Vallès. Aprofito també l’ocasió per agrair el risc i el compromís que,  ara més que mai i 
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amb la que està caient, han adquirit els nostres comerciants amb la ciutat en fer front a les 
adversitats i assolir nous reptes. Ens tindreu al vostre costat. 
Per tot això sotmetem per a la seva aprovació, si s’escau, aquesta proposta d’ordenança.  
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta (ICV-EUiA), que diu: “con el tema de los 
usos de los locales comerciales de nuestro municipio, y solo he oido en la intervención 
bonita, muy solemne para el oido muy bonita, pero realmente carece de propuestas 
concretas para dar respuesta a la palabra que cito literalmente “con la que está cayendo”. 
Cita la avenida Burgos en algún momento cuando hemos hablado de presupuestos de 
OOFF, hemos propuesto un tema muy importante de dinamizar la avenida Burgos 
comercialmente, pero aquí tenemos un problema muy serio. Que esto hay que aprobarla 
porque toca aprobarla, porque ya llevamos tiempo con el tema este. Y yo personalmente 
veo que en esta dejamos pasar una oportunidad más de dar respuesta a los vecinos y 
vecinos con esa, para defendernos de esa, de la que está cayendo. Y nuestro voto será de 
abstención en este caso. Porque esperamos que algo salga de esta”. 
 
Intervé la senyora Marta Figueras (CiU) que diu: “Nosaltres de d’aquí volem agrair que per 
fi l’equip de govern se segués per tal de plantejar com poder dinamitzar tota la part 
comercial de Badia del Vallès. Sempre ens centrem a l’hora de fer pressupostos i a l’hora 
d’establir quin és el full de ruta a seguir, altres criteris, i mai posem sobre la taula el que és 
important, que és el motor d’activació de l’economia del nostre municipi. I en aquest sentit 
agraïm l’esforç, agraïm també que s’hagin incorporat les propostes que s’ha fet des de 
CiU, entre elles destacar el fet de canviar el que es va plantejar inicialment com una 
prohibició de posar determinades activitats en l’eix principal que és el carrer Burgos amb 
l’objectiu de prioritzar això, l’activitat comercial, nosaltres vam proposar canviar-ho per a 
fer una limitació en espai de metres i es va acceptar, cosa que agraeixo. El que passa es 
que, malauradament, no podrem donar suport a aquest Pla d’usos per una qüestió formal 
gairebé. Es va demanar a la última Comissió Informativa de Territori que se separessin les 
entitats socials, culturals i esportives de les religioses. Bàsicament perquè tenim aprovada 
per la Generalitat la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte, que indica que 
totes les activitats religioses tenen una reglamentació específica que no te res a veure ni 
amb les activitats culturals ni amb les activitats esportives. Per aquest motiu vam demanar 
que se separessin, perquè sinó, ens trobarem amb un problema, i és el següent: que d’aquí 
a un futur, quan alguna associació o una entitat de caire religiós vulgui demanar un local, 
igual nosaltres estem en disposició de procedir a executar això, però després a la pràctica 
no podrem concedir llicència perquè no tenim en compte aquesta reglamentació de la 
Generalitat, aquesta Llei de la Generalitat. Això d’una banda. Després, de l’altra, el PSC 
ens va comentar que no es podia separar o no es volia separar les activitats de caire 
religiós de les culturals i esportives perquè ens podíem trobar que en el mateix carrer hi 
hagués una al costat de l’altra, però clar, això es contradiu amb aquesta proposta que 
abans he esmentat, que s’ha acceptat a CiU, i es que no es pot precisar que en distància 
en metres estiguin separades. I em sap greu perquè és una qüestió de forma, però no 
podrem donar suport a aquest projecte, per tant ens abstindrem. No votarem en contra, 
ens abstindrem”. 
 
Intervé la senyora Antonia Escrivà (PP) que diu: “Brevemente, para decir que desde esta 
formación política valoramos mucho el nuevo impulso que se ha dado, el espíritu de trabajo 
de todos, la forma de trabajar, el diálogo, la conexión, pero que nuestra formación política 
se va a abstener en este punto. Consideramos que todavía hay puntos encima de la mesa y 
no obstante, aunque la valoración es muy positiva, nos abstenemos”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, 
que diu: “Nosotros nos abstendremos de votar a favor este punto, puesto que hay un par 
de cositas que no hemos acabado de entender excesivamente bien. Una de ellas era la 
regulación del pla de usos, hablaba de ajustar la normativa, pero si es cierto que algunas 
directivas si que las recoge, pero alguna de ellas, como dice el estudio de los juristas aqui, 
no habla de que se está alterando la legislación de libre comercio. Por lo tanto, a pesar de 
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que se ha quedado con una jurisprudencia distinta en alguno que otro caso, como el que 
decía que si que se podía dar como entendido este punto, pero en otras ocasiones la 
legislación la podía tirar para atrás, esta situación a nosotros no nos acaba de dejar ver 
excesivamente claro que estemos cumpliendo esa parte, y por lo tanto va a ser un punto 
importante para no darle el voto favorable a esta postura. 
Por otro lado también, para nosotros el problema radical basaba en entender que en Badia 
hay una serie de comercios que están cerrados, que no acaban de encontrar salida, y que 
ese si que sería un buen trabajo a realizar, y no haciendo este documento que como bien 
se ha comentado anteriormente, nos viene obligados a tener que regularlo. Y ojalá nosotros 
nos equivocásemos y que al final sirviese ese estudio para resolver la problemàtica del 
comercio local en Badia, y si es así y nos hemos equivocado en esta ocasión, estaremos 
disgustados por no haber dado el voto favorable, pero de momento nosotros nos 
abtendremos como ya hicimos en anteriores ocasiones”. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per 11 vots a favor (PSC) i 6 
abstencions (AEB, ICV-EUiA,PP, CiU). 
 
S’acorda:  
 
Atès l’estudi aprovat en data 25 d’abril de 2009 consistent en la regulació d’usos 
comercials a Badia del Vallès per la necessitat de conèixer l’activitat terciària del municipi i 
per tal de regularitzar i consolidar els mateixos, així com el centre comercial urbà, amb una 
oferta comercial variada i compacta i amb l’objectiu d’evitar els desplaçaments innecessaris 
cap a altres poblacions i fomentar el comerç al municipi. 
 
Tenint en compte la nova normativa estatal i autonòmica aprovada entre els mesos de 
novembre i desembre de 2009, i adaptant les respectives legislacions a la Directiva 
europea 2006/123/CE, coneguda com a “Directiva de Serveis”. 
 
Vist que en data 16 d’octubre de 2009 es va adjudicar a la consultora  Bros Associats, 
conjuntament amb el Bufete Gonzalo Advocats la realització d’una ordenança de regulació 
d’usos comercials al municipi de Badia del Vallès que s’adapti al nou marc normatiu i com 
s’ha de dur a terme la regulació d’aquests usos en els nuclis esmentats. 
 
Un cop recepcionat  l’esmentada ordenança, la qual inclou totes les indicacions i directrius 
municipals establertes. 
 
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 l’ordenança municipal reguladora dels usos comercials a Badia 
del Vallès. 
 

Segon.- Obrir un període d’informació pública per un període de trenta dies, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Provincial, Diari de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació. Durant 
aquest període l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar 
per tal de presentar les al·legacions i/o suggeriments que es considerin convenients. De no 
presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
5. COMPTE GENERAL 2008 
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Es dóna lectura a la proposta presentada. 
 
Intervé el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “El compte general és 
l’eina legal que tenim a la nostra disposició per a veure l’estat dels comptes municipals. És 
l’eina que tenim per a saber si es compleix amb els compromisos pressupostaris de cada 
exercici. En aquest cas aprovem el Compte General de l’any 2008, aquest és el moment en 
que podem valorar si em complert amb les expectatives pressupostàries tant pel que fa als 
ingressos com a les despeses. Per a començar hem de dir que l’exercici de 2008 ens ha 
donat un resultat en positiu de 200.455,55 euros. Això vol dir que respecte el que hem 
ingressat, hem deixat de gastar 200.000 euros i escaig, i per tant vol dir que aquest 
Ajuntament te capacitat d’estalvi. Aquest Ajuntament també te una gran efectivitat amb el 
cobrament dels ingressos municipals, tant pel que fa a les subvencions, com pel que fa als 
tributs. No deixem perdre subvencions ni inversions de caràcter supramunicipal, ja sigui 
Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, etc. Tot això ha fet que durant l’any 2008 
s’hagin ingressat 12.785.000 euros, i pel que fa a la despesa corrent ens hem gastat 
11.195.000 euros. A part hem de comptabilitzarr les despeses financeres, es a dir, les 
quotes dels prèctecs que paguem, 915.360 euros. Tot això en definitiva significa que 
aquest govern, com sempre, compleix amb els seus compromisos d’ingrès i despesa, 
mantenint uns comptes austers i sanejats, un Ajuntament amb liquidesa i capacitat 
d’estalvi. Per tot això demano l’aprovació del Compte General de 2008”. 
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta (ICV-EUiA), que diu: 
“A mi en el colegio me enseñaron que dos más dos eran cuatro. Pero aquí parece ser que 
dos más dos son cinco o tres. Porque si recordamos una noticia reciente que anda por ahi, 
que la conocíamos todos pero la ha publicado CiU, de 180.000 euros que empezaron en el 
2008, y estamos cerrando la Cuenta General del 2008 con un superhabit de 200 y pico mil 
euros. Que venga a mí alguien y me lo explique, o como hemos dicho en algún otro Pleno, 
esto es cuestión de fe. Como siempre hacemos nosotros con el tema de los presupuestos, 
y en este caso, nos abstendremos”. 
 
Intervé la senyora Marta Figueras (CiU) que diu: “Jo faré referència també a aquesta 
notícia. Fa dues comissions informatives se’ns va comentar, arrel d’una pregunta 
formulada pel grup polític al qual represento, que no s’havien cobrat les taxes als 
paradistes del mercat ambulant, etc, i la veritat es que això suposava el no ingrés de diners 
de 90.000 euros aproximadament per any. Son dos anys, 180.000 euros. Clar, el que a mi 
se’m planteja, jo no goso fer l’equació de segon grau que acaba de formular el senyor 
Argueta, però el que si plantejaré son els dubtes que a nosaltres se’ns van crear. Clar, si 
l’equip de govern, el dia que vam tenir la reunió precisament per a posar damunt la taula, la 
informació relativa al compte del 2008, se’ns hagués comentat que en aquest any no 
havien entrat 90.000 euros que s’havien compensat fent un altre tipus de moviment, i que 
després arreglaríem el problema informàtic que el va provocar, etc. etc. i que ho cobraríem, 
estaríem parlant d’una cosa diferent. Però resulta que aquesta pregunta, o sigui aquesta 
informació, no se’ns va donar en aquella reunió, i no solament això sinó que aquesta 
informació no ha vingut fins que CiU no ha fet aquesta pregunta. Llavors clar, jo em 
plantejo, si tots els pressupostos quadren, es a dir, hi ha la mateixa entrada i sortida de 
diners, el que està clar perquè així ens va informar el tinent d’alcalde responsable, que en 
el 2008 no va entrar aquesta quantitat de diners, com es que els números quadren? 
Llavors clar, sense pretendre fer aquí cap tipus d’acusació que no és l’objectiu, només 
estic transmetent els dubtes que a mi aquest fet em va provocar, vaig sol.licitar tot un 
seguit d’informació fiscal a l’Intervenció de l’Ajuntament per tal de poder estudiar i 
analitzar com ha anat això. Aquesta informació se’ns va entregar dilluns, per tant, des de 
la meva formació política no hem tingut temps material d’examinar-ho amb profunditat i 
poder saber exactament que és el que ha passat i resoldre així els nostres dubtes legítims. 
Per tant, entendran vostès que no pugui donar suport a aquest Compte General”. 
 
L’alcaldessa diu: “Recordo, si us plau, el tema dels mòbils. Que els silencieu”.     
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Seguidament intervé la senyora Antonia Escrivà (PP) que diu: “Lo que si es cierto es que 
estas cuentas generales son del 2008, que se nos informó en su momento que podíamos ir 
a revisar los archivos y demás, pero como ha pasado Semana Santa, pasó una serie de 
tiempo luego, yo no hablo por los demás, hablo por mi, personalmente se me pasó. Luego 
cuando se nos volvió a comunicar, bueno es que no los habeis ido a mirar y tal, pero si es 
que no sabemos nada. Este ha sido el problema. Posiblemente nosotros hemos tenido un 
pequeño fallo por no revisarlo, por el tiempo, pero también si este tema se hubiera dado la 
información que tantas veces hemos reclamado en forma y en tiempo anticipada, 
hubiéramos podido tener la posibilidad de mirarlo, revisarlo, y en la Comisión hablarlo, 
debatirlo ampliamente y llegar a ver cual es el problema y como se ha gestionado 
realmente. Por tanto, nosotros desde esta formación política nos vamos a abstener, puesto 
que las cuentas entendemos que hay que presentarlas a la Sindicatura y es algo que está 
ahí y hay que hacerlo. Por tanto, nos abstendremos en este tema. Pero que nos sirva a 
todos un poco para las próximas del año 2009, que ya mismo vamos a tener, pues que 
haya la revisión y cualquier tipo de incidencia que observemos, que tengamos el tiempo 
suficiente como para debatirla en Comisión”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Nosaltres en primer lloc recordar, com a mínim des del nostre punt de vista, que 
l’Ajuntament no és una empresa i per tant, la capacitat d’estalviar pensem que és molt 
mes important la capacitat de gastar en els ciutadans els diners que ingressem que son per 
això. Per tant, permeti’m que no el feliciti per la capacitat d’estalviar de l’Ajuntament. En 
segon lloc, nosaltres voldríem precisar que per a nosaltres la capacitat que si que valorem, 
és la capacitat de tenir la feina quan toca. I estem parlant dels pressupostos de l’any 2008. 
Per tant fa uns quants mesos que potser hauríem d’haver tingut aquest Compte General 
2008, que es el donar comptes a la resta de grups de què s’ha fet amb el pressupost 
aquell. Dit això, nosaltres votarem en contra d’aquest Compte General”. 
 
L’alcaldessa diu: “Per anar contestant. En quant a l’afirmació que ha fet el senyor Argueta, 
m’imagino que el que no vol dir és que nosaltres hem alterat el Compte General i ens hem 
inventat els números, m’imagino, però es podia entendre. Però com que no vull entendre el 
que no toca, l’únic dir que l’expedient està a la seva disposició, abans i després de 
l’aprovació, perquè si te algun dubte i ha de comprovar que dos més dos sumen quatre, 
doncs està a la seva disposició, i li donarem una calculadora si vol. 
En quan a...bueno, sempre és el mateix. Els grups de l’oposició recriminen a l’equip de 
govern la mancança d’informació que en alguns casos tenen raó i l’equip de govern,  
normalment quan no fa les coses com toca, doncs normalment ho reconeix. També és 
veritat que els grups de l’oposició hauríem de fer també la seva i es, com ha dit la senyora 
Antonia, doncs consultar els expedients quan estan. És més, aquest Compte General per 
un problema formal, com ja vam comentar, ha estat molt més temps a la vostra disposició 
que en d’altres anys, i en el temps que jo he estat en aquest Ajuntament, i més 
concretament en Economia, els expedients estan sempre en una solitud tremenda. Entenc 
que és complicat entendre els expedients, perquè son grossos i de vegades costa, però el 
senyor Interventor sempre se ha posat a la seva disposició per a explicar el que calgui. 
En quan el tema de la capacitat d’estalvi, doncs miri, si que és important, senyor 
Escribano. I ho dic per una senzilla raó. Cada any nosaltres tenim una sèrie d’aportacions 
econòmiques que depenen de la participació en els Tributos del Estado, que van canviant. I 
nosaltres quan fem la previsió d’ingressos en el pressupost, son previsió d’ingressos 
perquè mai sabem si els impostos que cobrem l’Ajuntament, l’índex de morositat que pot 
haver-hi al llarg de l’any. Son dades que son molt complicades de preveure, fem una 
estimació sempre amb una sèrie de criteris el més objectius possibles, però no deixen de 
ser previsions. El que fem al llarg de l’any com a entitat i pel que ens sentim molt 
orgullosos i penso que hem fet una molt bona feina, es que no perdem cap oportunitat per 
a demanar una subvenció de qualsevol administració, de qualsevol tipus que ens suposin 
fins i tot ingressos extres, i que puguem finançar despeses que nosaltres ja teníem 
previstes en el pressupost amb ingressos que anem aconseguint cada any. I aquesta 
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capacitat d’estalvi i de tenir romanents positius, fa que a l’any següent si les coses van 
mal dades, podem continuar amb el compromís amb la ciutadania de poder donar els 
serveis que ens hem compromès a donar, perquè si resulta que un any ens arriba menys 
diners com aquest any, en aquest cas nosaltres com a entitat ens sentim molt orgullosos 
perquè probablement som dels pocs ajuntaments ara per ara, me atrevería a decir de toda 
Espanya, que no tenim problemes perquè hem fet els deures. De veritat. I tenim romanents 
positius per a compensar aquesta època que nosaltres també estem patint, de reducció de 
participació en els tributs de l’Estat, i de un seguit de situacions que ens han fet als 
ajuntaments no tenir prou recursos. Ho hem de continuar fent perquè la manera de 
mantenir l’economia familiar, que en aquest cas és la nostra responsabilitat como cabezas 
de familia, de mantenir l’economia familiar és no haver d’utilitzar la visa que fan d’altres 
ajuntaments, que han utilizado la visa más de lo que correspondía, tenir un nivell 
d’endeutament moderat, jo diria molt petit, en comparació amb la resta d’ajuntaments que 
ens fan que puguem tenir una economia holgada dintre dels pocs recursos que te aquest 
Ajuntament, i donar uns serveis de qualitat a la ciutadania. Per tant, penso que si que ens 
hem de felicitar per aquest Compte General, per la liquidació del 2008, i si no tenen res 
més a afegir...” 

 
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras (CiU) que diu: “Jo només un comentari. 
Abans de que vostè fos alcaldessa, quan vostè era la tinent alcalde responsable 
d’Economia, vostè recordarà que des de CiU havíem sol.licitat molts cops informació 
relativa a pressupostos i que, des de l’equip de govern se’ns negava dient que els 
expedients no poden sortir de l’Ajuntament, cosa que jo entenc fins a cert punt, perquè 
vostès entendran que els membres de l’oposició no som experts en tot, i llavors com que 
no som economistes ni som experts en pressupostos, anar a veure un expedient 
d’economia en resulta ferragòs sinó anem acompanyats d’una persona. A la última 
Comissió Informativa d’Economia ha estat el primer cop que el senyor Tinent d’alcalde ens 
va convidar a poder veure els expedients si calia acompanyats d’algun, cosa que jo 
agraeixo i que nosaltres utilitzarem. Però clar, a mi no m’agradaria que ara quedés la 
sensació de que aquí els grups de l’oposició no fem la feina perquè clar, la senyora Antonia 
del PP manifesta la seva posició, a mi em sembla perfecte, jo no em sento identificada amb 
aquesta posició, i jo crec que fem el que hem de fer, i vostès han de fer el que han de fer, 
que és informar. Si vostè està satisfeta en com han anat les coses, perfecte. Jo estava 
satisfeta fins que vaig deixar d’estar-ho. I a partir d’aquest moment és quan hem començat 
a canviar el ritme i a demanar informació. Vostès ara estant començant a donar informació, 
i sembla que ha acabat el blindatge respecte aquest tema. Perfecte. Jo felicito a l’equip de 
govern en aquest sentit, però ara caldrà veure quin és el resultat de tot plegat”. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per 11 vots a favor (PSC), 4 en 
contra (AEB,CiU) i 2 abstencions (PP, ICV-EUiA). 
 
S’acorda: 
 
Atès que, una vegada format i informat per Intervenció, el Compte General de l’exercici 
2008, fou dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, en sessió de la 
Comissió Informativa de l’Àrea d’Economia celebrada el 23 de març de 2010, actuant com 
a Comissió Especial de Comptes per Acord de Ple de data 29 de juny de 2007. 
 
Atès que aquest Compte General restà exposat a informació pública durant quinze dies, als 
efectes d’examen, així com per la possible presentació de suggeriments i reclamacions, 
sense que durant l’esmentat període i vuit dies mes, fos presentada cap reclamació. 
 
Vist allò que estableix l’article  212.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
S’acorda: 
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Primer.-  Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2008 de l’Ajuntament de 
Badia del Vallès. 
 
Segon.- Trametre còpia de l’expedient i del propi Compte General de 2008 a la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya. 
 
6. MOCIÓ CONJUNTA PP / ICV-EUiA : REBUIG I CONDEMNA ALS ATACS D’ISRAEL 

SOBRE LA FLOTA D’AJUDA HUMANITÀRIA A GAZA 
 
Es dóna lectura de la moció presentada conjuntament pels grups del PP i d’ICV-EUiA. 
 
L’alcaldessa diu: “Com és una moció conjunta...que decidiu que vol parlar primer. L’he 
donava la paraula al senyor Argueta per continuar amb el tema del ROM, però que com és 
una moció conjunta la poden presentar qualsevol dels dos, o primer un i després l’altra, que 
decideixin vostès l’ordre de les intervencions. És el que volia dir”. 
 
Seguidament intervé la senyora Antonia Escrivà (PP) que diu: “En primer lugar quiero hacer 
constar que la moción d’ICV-EUiA y del PP básicamente decía lo mismo, que es el rechazo 
del ataque de Israel a la flota humanitaria. Yo quería, en representación de mi partido 
lógicamente, que se hiciera constar el manifiesto del Parlament de Catalunya, ya que en 
este manifiesto están todos los representantes políticos de acuerdo, como es el Sr. Oriol 
Pujol i Ferrusola de CiU, Miquel Izeta Llorens ESOC-CPC, Anna Simó ERC, Dolors 
Montserrat del PP, Dolors Camats de IC-IOA, Albert Riera Díaz, en fin que es un manifiesto 
conjunto de todas las formaciones políticas. Por lo tanto, yo creo que si en el Parlament 
que estamos acostumbrados a ver estos debates, y ahora despues lo veremos con el tema 
de l’Estatut, han sido capaces de ponerse de acuerdo, creo que aquí también nos 
pondremos de acuerdo. Si un partido político como es ICV-EUiA se pone de acuerdo ante el 
rechazo de un ataque, pues agradecida por nuestra parte a todos aquellos que estén a 
favor de esta moción, y poca cosa más que decir”. 
 

A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta (ICV-EUiA), que diu: 
“Yo creo que este es el principio, si nos hubiésemos podido pone de acuerdo en otras 
cosas, en otras mociones, pues hubiera sido genial también. Pero aquí es importante decir 
que simplemente nosotros es un acto noble de este Consistorio, que la propuesta de este 
Consistorio, de este regidor y de la regidora del PP al Consistorio y a la ciudadanía de 
condenar un acto bárbaro, violento, del gobierno israelí contra una gente que lo único que 
intentaba llevar es algo de comida y suministros a una gente que lo está pasando muy mal 
que es Palestina. Y yo de verdad quiero agradecer, quiero primero pedir el apoyo del 
Consistorio a esta moción, y luego agradecer el apoyo y en estos actos nobles de 
solidaridad humanitario creo que es donde se ve la calidad humana de los que nos 
dedicamos aunque sea en este pequeño archipiélago a hacer una actividad política”.  
 
A continuació pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Simplement agrair que s’hagi presentat aquesta moció. Lamentar una miqueta que no 
hagi estat encara més dura, al principi ho era, s’ha anat suavitzant una miqueta, per tant 
dir que aquesta acció per part del govern israelià torna a demostrar que és un govern 
terrorista, és un govern que atempta contra la gent, és un govern que és capaç de fer 
qualsevol cosa sense que la comunitat internacional faci absolutament res. I també, 
remarcant un dels punts dels acords, voldria recordar que l’Estat espanyol és un dels estats 
que venen armes a l’estat terrorista d’Israel, i per tant pensem que hauríem d’insistir molt 
en què com a mínim això s’aturi quan abans millor, i demanar-ho ben fort des d’aquest 
Ajuntament”. 
 
L’alcaldessa diu: “Només per a dir que dintre d’aquest Consistori sempre han hagut acords, 
sempre amb molt respecte, penso, o intentem tenir-lo, i el que posa de manifest aquest 
acord simplement és que el que condemnem no te cap tipus de justificació. Res més”. 
 
Es passa a votació, aprovant-se per unanimitat la moció presentada.    
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S’acorda: 
 
Atès que l’Estat d’Israel va atacar de forma il.legal el passat dia 31 de maig “la Flota per la 
Llibertat” amb sis vaixells que transportaven ajuda humanitària, causant almenys 10 morts 
i en què més de 30 persones vanresultar ferides, tots ells civils. 
 
Atès que les víctimes són cooperants que viatjaven en el buc turc Mavi Marmara amb destí 
a la Franja de Gaza amb la única finalitat de trencar el bloqueig internacional que l’Estat 
d’Israel manté sobre els territoris palestins de forma pacífica, i així, poder traslladar l’ajuda 
humanitària a la  població palestina. 
 
Atès que entre l’expedició hi havia cooperants internacionals, entre ells cooperants 
catalans i espanyols. 
 
Atès que l’acció militar desproporcionada sobre civils s'ha produït en aigües internacionals 
incomplint greument la legalitat internacional. L’atac militar sobre civils suposa una clara 
vulneració dels drets humans i del dret internacional humanitari. Un estat de dret no pot 
vulnerar les lleis internacionals humanitàries que emanen de la declaració de Ginebra. 
 
Atès que les institucions catalanes i espanyoles, i la comunitat internacional ja han 
condemnat durament l’atac militar indiscriminat de l’exèrcit israelià contra els cooperants 
de la “Flota de la Llibertat”. 
 
Atès que la població palestina continua patint les conseqüències del bloqueig militar de 
l’Estat d’Israel, que ha provocat una manca d’aliments bàsics i l’accés d’ajuda humanitària 
en els territoris ocupats. 
 
Atès que la població palestina ha estat sostinguda per l’ajuda oficial al desenvolupament de 
nombroses països, entre d’altres Catalunya, que a través de l’Agència Catalana de 
Cooperació ha destinat el 4,7% dels seus recursos a Palestina, sent el vuitè país del món 
on en ha destinat més recursos. 
 
Davant d’aquest situació volem expressar la nostra ferma condemna i rebuig als atacs 
d’Israel sobre l’expedició la Flota de la Llibertat i els cooperants internacionals en les aigües 
de la Franja de Gaza, i demanem a la resta de institucions i a la societat civil que condemni 
enèrgicament la ingerència militar d’Israel sobre població civil. Aquesta acció suposa un 
nou un pas enrere per assolir una solució justa i pacífica a la situació de l’Orient Pròxim. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Condemnar enèrgicament els atacs militars de l’exèrcit d’Israel sobre la  flota per la 
Llibertat . 
 
Segon. Reclamar l’alliberament i la repatriació als països d’origen de la totalitat dels 
cooperants de la Flota per la Llibertat detinguts per l’Estat d’Israel. 
 
Tercer. Insistir al govern espanyol i a la resta d’Estats Membres de la Unió Europea a que 
aturin el comerç d’armes i cooperació militar amb l’Estat d’Israel i la resta de països 
atacants.  
 
Quarta. Demanar als governs i les administracions públiques que no impulsin o fomentin 
acords polítics i comercials amb l’Estat d’Israel fins que aquest no respecti els drets 
humans, les resolucions de Nacions Unides i el Dret Internacional Humanitari, i amb tots els 
països que maculen, assassinen, manipulen i silencien als pobles.   
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Quinta. Instar a tots els grups municipals a recolzar el següents text aprovat pel Parlament 
de Catalunya: 
 
“El Parlament de Catalunya manifesta la seva ferma condemna per l a violació de les mes 
elementals normes del Dret Internacional. Drets Humans, i Dret Internacional Humanitari en 
l’atac de l’exèrcit d’Israel a la Flota per la Llibertat, un comboi internacional de nou vaixells 
amb 750 persones (amb la participació de cooperants catalans) i 10.000 tones d’ajuda 
humanitària que pretenia trencar el bloqueig israelià i entrar en la franja de Gaza per donar 
assistència a la població palestina. Més enllà que l’abordatge s’hagi comès en aigües 
internacionals, controlat per Israel, i de que no sapiguem en aquests moments tot l’abast 
de l’incident, l’ús desproporcionat de la força armada contra la població civil, interna o 
internacional, suposa una flagrant violació del dret Internacional. 
El Parlament de Catalunya dona suport i fa seva, la declaració de Nacions Unides respecte 
a la situació produïda en front de les costes de Gaza, així com les altres resolucions 
aprovades fins ara sobre el conflicte israelopalestí.” 
 
7. MOCIÓ ICV-EUiA: PER A IMPULSAR ELS PROJECTES D’HORTS TERAPÈUTICS AL 

MUNICIPI DE BADIA DEL VALLÈS 
 
Es retira de l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA sobre els 
projectes d’horts terapèutics a Badia del Vallès. 
 
8. MOCIÓ ICV-EUiA: CONTRA LES MESURES DEL GOVERN ESPANYOL PER TAL DE 

REDUIR EL DÈFICIT PÚBLIC 
 
La secretària llegeix la moció que presenta el grup ICV-EUiA. 
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta (ICV-EUiA), que diu: 
“Primero hacer una pequeña corrección para que conste en acta, que Marta proponía y 
propuso para que fuera aprobada esta moción, pues en vez de hacer mención a los 
sindicatos CCOO, UGT, CSCI, poner los sindicatos. Poner todos los sindicatos. Y pido 
disculpas a la Sra. Marta Figueras por no haberlo dicho a la secretaria en su momento. Y 
ahora entrando en lo que es el tema en si de la moción, nosotros siempre somos muy 
pesados los de ICV-EUiA en el mismo tema, de recalcar que no puede ser que la crisis la 
paguemos los de siempre, ni los pensionistas ni los funcionarios, ni los autónomos, que no 
puede ser. Aquí se ha dado dinero a diestro y siniestro como dicen los italianos a los 
bancos, muchísimos miles de millones de euros, y ahora nos hacen, nos obligan y nos 
exigen que seamos los más débiles, los trabajadores y trabajadoras, y los no trabajadores y 
trabajadoras también, a pagar la factura de la crisis y de todo ese dinero que se ha 
repartido a los bancos y a los poderes financieros. En el punto 3 del orden del dia de este 
Pleno, ya se ratificó esa resolución del Gobierno de ZP, donde de alguna manera le damos 
el visto bueno a lo que el ha dicho. Nosotros decimos que no. Que no estamos de acuerdo, 
y es por eso, de que ya se han empezado a convocar las primeras movilizaciones. Hace un 
tiempo, el 8 de junio, después las que vienen ahora, o la que está siendo ahora...pues 
llevan ya, las 6 y media de la tarde, en contra de estas medidas de Zapatero y se convoca 
una huelga general para el 29 de septiembre, para de alguna manera buscar e intentar 
conseguir que rectifique. Sabemos que es difícil, y yo lo único digo..a veces cuando 
votábamos antes, por los trabajadores y trabajadoras de este Consistorio que han 
levantado la mano diciendo si a las medidas del gobierno espanyol en el punto número 3, 
pues yo digo si es que somos currantes y currantes, ¿Cómo podemos votar esto? ¿Como 
podemos estar de acuerdo con una cosa que nos están atracando a mano armada? Que 
nos están atracando a los funcionarios, a los trabajadores, a los pensionistas, a los 
autónomos, a los parados. Y yo más adelante pondré quizás algún ejemplo, pero es que me 
ha dolido el alma que una persona que hoy se le acabe el contrato, es una persona de la 
construcción con tres niños, y dices que con 426 euros, que como soy autónomo, con 426 
euros que me van a dar, es que no tengo para pagar los libros de segundo de la ESO y de 
cuarto de la ESO de sus hijos ahora. De verdad que eso si que te da una sensación de 
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impotencia, impotencia como ciudadano, como vecino y como representante político 
también, una sensación de impotencia, de decir ¿Donde estoy metido yo? Que no le 
metemos fuego a todo esto de una vez y empezamos de nuevo. Pero como no somos 
partidarios de eso, con la movilización y la fuerza intentemos, vamos a intentar de alguna 
manera, echarlo para atrás. Y por eso es que nos hemos motivado a presentar esta 
propuesta al Consistorio, esta propuesta en contra de las medidas del Gobierno, que van 
claramente en contra de los más débiles de este país”. 
   
A continuació pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Nosaltres tornem a celebrar la presentació d’aquesta moció en aquest Ple municipal, 
estem d’acord en gairebé tot el que es diu, per tant la votarem a favor. Lamentem 
profundament que el seu grup no s’hagi manifestat d’aquesta manera al Parlament de 
Catalunya, perquè els hi recordo que la part del decret del govern central que corresponia a 
ratificar al Parlament de Catalunya el seu grup l’ha votat a favor, i lamentem que no s’hagi 
defensat allà al Parlament aquesta postura tan ben defensada per vostès aquí a la localitat 
de Badia del Vallès”. 
 
L’alcaldessa diu: “Només per a aclarir un concepte. A veure, el fet de l’aprovació de la 
ratificació de la resolució d’Alcaldia, nosaltres hem d’aplicar la llei, i si un decret del Govern 
que s’ha d’aplicar, nosaltres l’hem d’aplicar, una altra cosa és que nosaltres ara, que és el 
punt en què nosaltres podem manifestar la nostra opinió al respecte, que ara la donarem, 
no te res a veure. I senyor Argueta, a mi confondre les coses no m’agrada. Las cosas son 
como son y pretender manifestar o mezclar un determinado posicionamiento ante una 
determinada norma, con que nosotros no somos sensibles, que no es que 
vayamos...nosotros vamos a abstenernos porque hay mucha parte de la moción que 
ustedes presentan que no estamos de acuerdo, no somos sensibles con las personas que lo 
están pasando mal es hacer demagogia. Es mi opinión. Estamos de acuerdo en varias 
partes de la moción, las medidas tienen unos efectos muy injustos, es evidente que 
debemos ser más valientes e iniciar políticas fiscales más progresivas, haciendo que pague 
más quien más tiene, tenemos que replantearnos no solo el modelo normativo, sino 
también en el modelo social en el que estamos todos viviendo, y que está lleno de 
desigualdades e individualismos, y que somos conscientes de que muchas de las medidas 
propuestas por este decreto tienen efectos y consecuencias duras e injustas, por ejemplo 
una afirmación que usted ha hecho no es del todo cierta, porque no afecta a los 
desempleados, no son medidas que tengan que ver con las prestaciones de desempleo. 
Entonces, hay cosas que no hay que mezclar. También somos conscientes de que son 
medidas que se han tomado para reducir el déficit y reforzar la confianza de nuestra 
economía para salir de una situación muy muy angustiosa para nuestra economía, y que 
tocaba hacer ese esfuerzo. No obstante, nosotros no estamos de acuerdo con muchos de 
los efectos injustos y duros de estas medidas, por tanto nos abstendremos. Pero que no se 
confundan las cosas. Y es más, yo le invito a que vamos a intentar entre todos cambiar las 
cosas, pero sin pegar fuego a nada”. 
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta (ICV-EUiA), que diu: 
“Cuando uno se altera, yo también soy...es que soy delegado sindical. Es que soy delegado 
sindical, y eso también influye. Primero, aunque ya ha hecho referencia...la moción lo dice, 
en el Parlament de Catalunya el grupo político al que yo represento, en la autonomía ha 
conseguido que paguen los que más tienen. Las rentas superiores a 160.000 euros al año, 
que paguen los que más tienen. Primera cosa que hemos conseguido. Modificar este 
decreto y claro, si que es verdad que cuando gobiernas y tienes responsabilidades de 
gobierno, no todo lo que haces agrada a todo el mundo. Y eso nos pasa en Catalunya. 
Segunda cosa. Para los que sean funcionarios o empresas que trabajan directamente o que 
han sido del Estado, se ha adquirido un compromiso que en el 2013, o sea dentro de dos 
años y pico, los funcionarios van a recuperar el poder adquisitivo, o sea se el 5% ó el 7%, 
y esto nosotros tenemos la confianza, y como lo he dicho antes en un punto de los que 
hemos hablado anteriormente, tenemos esperanzas de que...es verdad, que la economía 
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vamos a salir de esta, no podemos pasar todo el tiempo así. Porque sino, de verdad, 
entonces si que le vamos a meter fuego a todas las cosas”.  
 
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per 6 vots a favor (PP, AEB, ICV-
EUiA, CiU), i 11 abstencions (PSC). 
 
S’acorda: 
 
La pressió dels mercats financers sobre el deute públic de les economies amb dèficit de la 
zona euro no està trobant, fins ara, una resposta adequada per part de les autoritats 
polítiques que supervisen l’economia europea. En contrapartida, es torna a voler fer 
culpables i responsables de la crisi als governs i, com a conseqüència, les seves polítiques 
socials, ara més necessàries que mai. 
 
ICV-EUiA defensem, a totes les institucions, la necessitat d’una política fiscal més 
progressiva, que faci pagar més a qui més té i més guanya, i una reforma financera que 
posi condicions als ajuts públics, especialment, la garantia de que el crèdit flueixi cap a les 
persones, els/les autònoms/es i les Pimes, condició bàsica per dinamitzar l’economia i crear 
ocupació de qualitat. Cal un gir de 180 graus en les polítiques laborals, socials i ambientals 
i avançar cap un sistema més just de pensions públiques. 
 
El conjunt de mesures proposades per l’Executiu afecten a dos col·lectius com son les 
persones dependents i els/les pensionistes, redueixen les retribucions dels empleats/des 
públics; redueixen l’ajut al desenvolupament, més necessari que mai en la conjuntura 
actual i, retardarà,  l’execució del programa d’inversions estatal previst. 
 
Amb aquestes mesures es produeix una “translació directa” als governs autonòmics i 
locals, fent-los, així, corresponsables injustament d’aquesta situació. Ho es, en el cas de la 
Generalitat, que porta força temps “fent els deures”, tant pel que fa a l’austeritat, com per 
garantir el nivell d’ingressos mínim, sense caure en la temptació de la “política de xecs” i 
de rebaixes fiscals que sí han fet d’altres governs autonòmics. Ho es, també, en la majoria 
de governs locals, i molt especialment en el cas de l’ajuntament de Badia del Valles, que en 
tot aquest període de temps, ha hagut d’assumir un gran nombre de serveis que no son de 
la seva competència, sense percebre els recursos corresponents i, alhora, de forma molt 
majoritària, no entrant en el joc populista de baixar la tributació local. 
 
Especialment greu ens sembla, la mesura de l’article 14.2 del Decret que impossibilita als 
Ajuntaments el recurs al crèdit a llarg termini per a finançar Inversions durant tot l’any 
2011. Recordem que la majoria de les Inversions de qualsevol municipi es financen total o 
parcialment amb nous crèdits a llarg termini i, per tant, amb aquesta mesura s’hauran de 
fer una replantejament a la baixa de les Inversions, cosa que no només perjudicarà a la 
ciutadania, si no que, alhora, anirà en detriment de l’activitat econòmica als municipis. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament de Badia del 
Vallès l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Instar al Govern espanyol a replantejar-se, de manera immediata les mesures 
adoptades en el Consell de Ministres del dia 20 de maig de 2010. 
 
Segon. Instar al Govern espanyol a que convoqui als representants de les forces polítiques i 
agents socials i econòmics, per tal d’elaborar un conjunt de mesures, que incideixin tant en 
els ingressos com en les despeses, que no perjudiquin als col·lectius amb menys recursos, 
que avancin cap un sistema fiscal més progressiu i, permetin l’equilibri pressupostari 
suficient, com per no haver de reduir cap retribució, ni congelar les pensions, ni retallar la 
llei de la Dependència. 
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Tercer. Rebutjar la translació directe, als Governs Locals, del Pla d’ajust proposat per 
l’executiu estatal, defensant l’autonomia local en aquest procés i, insistint en el deute 
històric que té amb ells el Govern de l’Estat, d’un nou Model de Finançament Local que 
garanteixi la cobertura de tots aquests serveis assumits. 
 
Quart. Recuperar gradualment els conceptes retributius dels treballadors i treballadores 
municipals afectats pel Reial Decret llei a partir de la finalització de les mesures adoptades 
en el període 2010-2013. 
 
Cinquè. Fer una clara defensa dels serveis públics de qualitat i dels empleats/des públics. 
 
Sisè. Crear una Comissió, formada per representants de tots els Grups Municipals del 
Consistori, que tingui com a objectiu concretar i, desenvolupar, un pla d’ajust específic del 
municipi que no afecti directament als col·lectius més desafavorits. 
 
Setè. Donar trasllat d’aquests acords a tots els Grups Parlamentaris del Congrés i del 
Parlament de Catalunya, als sindicats i a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
9. MOCIÓ PP: BURKA 
 
Es dóna lectura de la moció que presenta el grup municipal del PP. 
 
Seguidament intervé la senyora Antonia Escrivà (PP) que diu: “En primer lugar quiero decir 
que hubo una modificación que envié por correo el viernes, la cual dice: La mujer, como 
individuo propio, con los mismos derechos que el hombre en nuestra sociedad, no debe 
soportar cualquier tipo de discriminación que se le haga de ninguna forma. La dignidad, 
fortaleza, inteligencia y valor de la mujer no debe ser objeto ocultado, mancillado y mucho 
menos dirigido. Su sitio, el sitio de la mujer, no está detrás del hombre. El sitio de la mujer 
está junto a el, caminar a la par, y es justo así, juntos, como se camina hacia el futuro de 
igualdad de los derechos. A pesar de haber sido aprobado en el Senado, la prohibición del 
burka en los espacios públicos, presentamos esta moción y no la retiramos, como signo de 
defensa de los valores y de los derechos de la mujer. Valores y derechos que ha costado 
mucho y muchas lágrimas, y en algunos casos incluso sangre el conseguirlas. 
Expuesto este primer punto que faltaba incorporar a la moción, me gustaría dividirla en dos 
partes. La primera, esta moción se presenta como he dicho antes, como signo de respeto y 
como un apoyo en cuanto a la mujer y sus valores y sus derechos, y se presenta a pesar 
de las presiones que hayan podido haber, porque entendemos que es un acto de firmeza el 
reivindicar este derecho. El burka es para algunas de nosotras, someter a la mujer a una 
cárcel de tela. En esa cárcel de tela la mujer está ahí, y no tiene los derechos que por ley, 
por derecho y por dignidad debe de tener. En ningún momento, esto me gustaría que 
quedara muy claro para todos, en ningún momento se ha seguido presentando esta moción 
con ningun interés partidista, ni para conseguir 4 votos como se ha dicho en la Junta de 
Portavoces, ni por ningún tipo de motivación el cual bueno, pues mira se presenta, esto es 
un tema mediático que está en la calle, que mucha gente habla del, y bueno pues mira, 
hacemos un poquito...en ningún momento, y no admito que nadie me tache, que tache a 
Antonia Escriva representante del PP de esto. Dicho esto que quería que quedara muy 
claro, supongo que el resto de formaciones políticas, a pesar de que algunas de ellas nos 
han dado el apoyo, posiblemente en algunos municipios no lo den, en otros se abstengan, 
independientemente de esto, cada uno es libre de expresar su planteamiento y como él 
entiende y defiende los derechos de la mujer y si lo quiere politizar o no. Desde luego esta 
formación política no va a hacerlo. Es la exposición, es la defensa de la mujer, de los 
derechos de la mujer, y en una cultura como es la nuestra, que es la de Europa occidental, 
como he dicho antes ha costado mucho tiempo reinvindicar los derechos de la mujer 
incluso en Espanya. Hasta hace poco tiempo relativamente, la mujer necesitaba el permiso 
paterno o del marido para comprar algo, para ir a determinados sitios. El hecho de que 
hayamos superado todas esas barreras, creo que merece la pena que luchemos por otras 
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mujeres y les respaldemos. Supongo que el resto de formaciones políticas tendrán algo que 
decir y entraremos en un mini debate o gran debate, no se”. 
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta (ICV-EUiA), que diu: 
“A ver, no se como empezar, pero voy a empezar primero diciendo, como representante de 
ICV-EUiA en este Consistorio, manifestar mi más rotundo rechazo y condena a cualquier 
norma y ley que prohiba el encubrimiento total o parcial de la cara de una persona humana, 
y en este caso del tema que nos trata, del burka. Creo que en Badia este debate es 
totalmente innecesario, inútil e injusto plantearlo, porque nosotros defendemos la libertad 
individual de las personas. Creo que aquí en este punto y con esta propuesta, que diga la 
Sra. Representante del PP que no es un uso partidista de un tema cultural, perdone pero 
jaja. Perdone, Sra. Antonia. Eso no se lo cree ni dios, y eso que baje y que me lo explique 
el domingo, porque sino no puede ser. Lesiona gravemente la convivencia, y eso no puede 
ser. No podemos permitir las personas que nos dedicamos a esto, a tirar dardos al aire. No 
puede ser. Y que no es electoralista, vuelvo a decir lo mismo jaja. Sra. Antonia, yo lo 
siento mucho, he intentado por todos los medios que esta moción de alguna manera, esta 
propuesta, este debate no se llevara al Consistorio, lo he intentado. Porque creo en la 
convicencia, creo en el civismo, y creo realmente que esto es lo que está llevándonos 
como en el 92, cuando nosotros estábamos celebrando las olimpiadas, aquí al lado en 
Sarajevo ya se estaban pegando tiros. Aquí al lado en Sarajevo. No puede ser, un poco de 
sentido común. Un poquito de por favor como decían en una serie de esas que veiamos, o 
uno de esos programas telebasura que habían hace algunos años. Un poquito de por favor, 
Sra. Antonia y senyores del PP, ya está bien. Es como que yo empezara a presentar aquí 
mociones de corridas de elefantes por las calles de Badia. Voy a presentar aquí mociones 
pues que se yo...para prohibir las corridas de fórmula I por las calles de Badia. Sra. 
Antonia, se nos está yendo la olla, de verdad, señores del PP de verdad. Estamos 
crispando la sociedad  inútilmente, y no puede ser. Y por eso, este grupo político al que 
represento, condena cualquier tipo de prohibición que vaya en detrimento de las libertas 
colectivas e individuales”.  
 
Intervé la senyora Marta Figueras (CiU) que diu: “La posició de CiU és la següent. Nosaltres 
creiem que actualment Badia del Vallès te problemes molt més greus que entrar en un 
debat que no influeix de cap manera en aquest municipi, però som conscients que l’ús del 
vel integral atempta contra la dignitat de les dones i obstaculitza el debat sobre la seva 
integració. Per tot això, nosaltres instem a l’Estat i a la Generalitat a que estableixin un 
marc de regulació comuna en el qual es fomenti l’educació en el respecte i la igualtat, i així 
impulsar accions de sensibilització que ajudaran en les relacions amb les comunitats 
musulmanes i d’altres en aquest àmbit, i no haver d’apel.lar tota l’estona al tema de la 
prohibició. Entenem que la prohibició d’accedir amb la cara tapada a alguns equipaments 
públics, obre una qüestió de la qual no advertim els possibles efectes, i donat que estem 
en un estat aconfessional, la decisió d’optar per una restricció que apunta directament a 
unes cultures i una religió concreta, resulta com a mínim digne de profunda reflexió. Dins 
d’aquest marc potser caldria valorar la incorporació d’un reglament d’accés que determini 
com es pot accedir, més que no pas com no es pot accedir, tenint en compte que els 
equipaments públics son l’únic espai tancat on l’administració pot regular l’admissió. Si es 
tracta d’un problema d’imatge o d’identificació per càmera, s’haurien de buscar mesures 
per a garantir la identificació de la persona donat que aquesta restricció també afecta a qui 
es cobreix amb ulleres de sol i gorra, o com s’ha dit a la Junta de Portaveus, amb el casc 
d’una moto. Per tot això, nosaltres ens abstindrem”. 
 
A continuació intervé la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Nosaltres no ens abstindrem en tot el tema del dret de les dones de tindre les 
mateixes oportunitats que els homes en relació a tota aquesta qüestió, crec que la nostra 
postura està prou clara i que no hem d’ocupar més espai. Ara bé, nosaltres no votarem a 
favor d’aquesta moció, no perquè entenguem que aquestes dones no es troben en una 
situació de submissió,  sinó perquè no creiem necessari que aquesta moció sigui necessària 
avui per avui a Badia, i a la nostra ciutat. Aquesta problemàtica actualment no s’està 
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donant als nostres carrers ni als nostres equipaments, i per tant trobem absurd la 
necessitat d’adoptar els acords que en ella es recullen. Aquesta moció bàsicament planteja 
4 acords. En el primer es prohibeix circular, mitjançant una ordenança municipal que ho 
reguli, pel carrer amb qualsevol tipus de vestimenta o accessori que cobreixi la cara, i que 
impedeixi la identificació i la comunicació visual. Clar, nosaltres ens plantegem, quan 
aquesta situació del burka en concret no és una problemàtica que ens estiguem trobant a 
nivell de ciutat, tindre una ordenança que reguli la prohibició de qualsevol tipus de 
vestimenta, ens col.loca en situacions que ens porten també a l’absurd. Perquè ens haurem 
de debatre entre córrer el risc de que ens multin per circular sense casc, a aparcar la nostra 
moto en un aparcament públic amb el casc posat. I per altra banda, em pregunto, com li 
explicaré jo al meu fill que no es podrà disfressar d’spiderman fora del carnaval, o que no 
podrà portar la careta del poco jo quan surti de l’escola? Per tant, en aquest sentit és el 
que nosaltres veiem innecessari tindre una ordenança municipal que reguli exactament el 
que aquesta moció diu. Per altra banda es demana que l’Ajuntament porti a terme accions 
de sensibilització orientades a garantir el respecte i dignitat de les dones. Amb això estem 
d’acord, però aquest Ajuntament en això, que nosaltres tinguem coneixement ja ho fa. Per 
tant, tampoc podem donar suport a aquest segon punt que recull aquesta moció. D’altra 
banda, vostè ha dit que és un tema mediàtic i que està al carrer. Evidentment, perquè 
algun l’ha tret. Nosaltres no volem fer d’això un debat de qüestió nacional. Pensem que hi 
ha situacions al nostre país molt més importants que han d’ocupar el debat i les reflexions. 
Ara bé, si tenim clar i estem convençuts, i vostè també feia referència al tema del dret de 
les dones que tant han costat d’aconseguir, i parlava del caminar junts, prohibir no va en 
aquesta direcció, senyora Antonia. Estem absolutament convençuts que aquesta prohibició 
no acabarà amb la submissió d’aquestes dones. Es més, aquesta prohibició portarà 
aquestes dones a una situació de major aïllament, no les alliberarà de res. Aquestes dones 
es quedaran probablement a casa seva, sense possibilitats de circular per espais públics, 
perquè està prohibit l’ús d’alguna cosa que és un signe d’identitat cultural, malgrat hi hagi 
un rerafons de submissió. Es per tot això que nosaltres no donarem suport. I a més a més, 
aquesta situació de prohibició que tenim la certesa que no portarà a la resolució del 
problema, si probablement per aquesta situació que jo apuntava, en la que probablement 
aquestes dones el que no faran es ús dels espais públics, si que tindrà un efecte que potser 
ens deixa tranquils, es que nosaltres no les veurem. No les veurem circular pel carrer, i per 
tant tindrem la sensació agradable de que les nostres prohibicions han acabat amb la seva 
submissió. I això no serà així”. 
 
L’alcaldessa diu: “La portaveu en aquest cas de l’AEB m’ha deixat sense discurs perquè 
anava tot en la mateixa línia. Nosaltres manifestar, per acabar de contestar al PP, és que el 
fet de no estar d’acord amb la prohibició no significa que estem a favor de la utilització del 
burka, i que no defensem els drets de les dones, i que no defensem la dignitat de les 
dones, i que no veiem o podem valorar criteris en qüestions de seguretat en equipaments 
públics. Penso que son coses que no s’han de barrejar en cap cas. És un tema que s’ha de 
debatre però des d’una altra perspectiva, des d’una perspectiva de consens d’integració, 
dintre d’un parc de convivència, d’intentar entendre la diferència. No estic dient que estem 
d’acord amb la prohibició perquè tal com deia la Montse, ens podem trobar amb que estem 
encara victimitzant més a una víctima ja de la pròpia situació, perquè estem fent subjecte 
passiu d’una prohibició i per tant d’una sanció, a una persona que està patint una situació 
d’injustícia terrible. Es com si a una víctima de violència de gènere, li poses una sanció per 
a no denunciar. Clar, es que ja estem arribant una mica a situacions que toquen una mica 
l’absurd. I també és veritat que a Badia és una ciutat en que no en tenim aquesta realitat. 
No la tenim, i probablement obrir aquest debat en una ciutat en la que estem portant molt 
de temps treballant el tema de la integració, de la immigració que va arribant, i penso que 
amb un bon resultat, suposaria obrir una escletxa que penso que no significaria en cap cas 
una solució, sinó que crearia un problema que no tenim. Per tant, nosaltres també votarem 
en contra de la moció. I només un afegit a una cosa que ha dit l’Argueta. Nosaltres estem 
en contra d’aquesta prohibició, però no perquè no estem d’acord amb el fet de que no 
s’han de prohibir conductes individuals en cap cas, perquè sinó, no en tindríem dret penal. 
Es una puntualización”. 
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Seguidament intervé la senyora Antonia Escrivà (PP) que diu: “Como el orden del factor no 
altera el producto, empezaré por el final. Entiendo el planteamiento de la formación política 
que ha intervenido en último lugar, la AEB. Difiero en una cosa, que se quedarán en casa 
porque...yo esta tarde, curiosamente he ido al ambulatorio a buscar una serie de cosas, y 
habían dos señoras o sea, cubiertas, con túnica y el pañuelo. No, no es el nicab. Y una era 
mayor y la otra era más oven, y lo llevaba atado así. La mayor se lo ponía por encima de la 
boca, y la joven iba con la cara descubierta y se la veía bien. Y la persona mayor ha ido a 
taparle la cara, y he pensando, que curioso, ¿No? Y esta tarde toca el tema este. 
Posiblemente las personas mayores no, pero alguna mujer más joven si que saliera a la 
calle. En primer lugar, como comentaban antes en la Junta de Portavoces, porque como la 
mujer es la que hace todo, es la que va a comprar, es la que lleva los niños, es la que hace 
todo, lógicamente es la que tendría que salir a la calle. Primera razón. Y en segundo lugar, 
porque posiblemente las mujeres más jóvenes si que quieren respirar, que les de el aire, 
posiblemente, esto no es una bolita de cristal y sabemos cual es el resultado. ¿Qué en la 
prohibición desde luego no está la clave? Posiblemente, pero en todo caso es un elemento 
a tener en cuenta y un grano de arena. 
En cuanto a la posición de CiU, entiendo la postura de la Sra. Marta. No entiendo que en 
algunos municipios sea precisamente CiU quien presente este tema, pero como he dicho 
antes, no quería entrar en un gan debate y desgastar...lo entiendo, se abstiene, no 
entiendo porque un mismo partido se posiciona de diferente forma en un municipio que en 
otro, si que aquí en Badia parece que no hemos visto ningún burka, pero si que 
probablemente hemos visto otras acciones que serían condenables igualmente en cuanto a 
lo que la integración de la mujer se refiere.  
Y en último lugar, el representante de ICV-EUiA, pienso pasar olímpicamente del tema, y 
ante semejantes sandeces no pienso contestar”. 
 
L’alcaldessa diu: “Sabia que voldria demanar la paraula. Jo només dir una frase, Sra. 
Antonia. Pienso que tiene muy buena voluntad, lo pienso, pero muchísimo desconocimiento 
de este tema, y habla desde el más absoluto desconocimiento, y pienso que no es 
consciente de lo que está diciendo. De verdad, se lo digo con todo el aprecio que le tengo, 
porque creo que no es consciente de todo lo que está diciendo”.              
 
A continuació intervé la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Jo dues cosetes molt curtetes, i una mica també aprofitant que l’alcaldessa ha 
contextualitzat una mica aquesta situació, de que segurament hi ha molta voluntat perè 
també probablement molt desconeixement de la qüestió. A mi em sobten dues coses 
d’aquesta última intervenció seva. La primera és, vostè està defensant el dret d’igualtat, 
d’oportunitat de les dones des d’un discurs absolutament masclista i patrialcal que és el de 
tota la vida. Les dones son les que freguen, son les que van a comprar i les que es cuiden 
dels nens. No senyora, no és així, i tampoc és així en la situació d’aquestes altres dones 
perquè, i aquí es la segona qüestió, vostè planteja aquesta situació de que potser les dones 
més joves si voldrien sortir al carrer, però jo li pregunto, aquestes dones estan o no estan 
sotmeses a la voluntat dels homes? Perquè si l’home és el que decideix que aquella cara 
només s’exposa dins dels homes d’aquella pròpia família, dubto molt que la deixi sortir a 
passejar per on ella vulgui i sense el burka”. 
 
Intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Jo només comentar 
una cosa, donada l’al.lusió que s’ha fet al meu partit i a les discrepàncies o el que puguin 
semblar discrepàncies de vot, i es només comentar un petit detall que potser així a priori 
no sembla molt important però si que ho és. Els temes en funció de com afecten a la 
població en la qual es presenten, es valoren d’una manera o d’una altra. A Badia del Vallès 
aquesta no és una problemàtica que tinguem hores d’ara`, i per tant la posició de CiU serà 
aquesta”. 
L’alcaldessa diu: “Molt breument, si us plau, senyor Argueta. Li donaré un minut”. 
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A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta (ICV-EUiA), que diu: 
“Yo lo creo es que se les ha impuesto de alguna manera, no impuesto, ha predominado el 
sentido común, y yo me felicito, por lo que siento por donde van a ir los votos, y yo me 
felicito y me siento muy orgulloso de formar parte de este Consistorio ahora en como va a 
salir la votación”. 
 
L’alcaldessa diu: “Jo me n’alegro, per d’altres que no està tant content. Estic una mica 
al.lucinada, senyor Argueta, per la disposició tant positiva que te en aquest Ple. S’ho dic 
de veritat, moltes gràcies. No ho estic dient irònicament, ho dic de veritat”.   
 
Es sotmet a votació la moció, i es rebutja per majoria amb 15 vots en contra 
(PSC/AEB/ICV-EUiA) 1 abstenció (CIU) i un vot a favor (PP) la moció presentada pel grup 
municipal del Partit Popular referent al Burka. 
 
La mujer como individuo propio con los mismos derechos que el hombre en nuestra 
sociedad, no debe soportar cualquier tipo de discriminación que se le haga y en ninguna 
forma. La dignidad, fortaleza, inteligencia, y valor de la mujer no debe de ser ocultado ni 
mancillado y mucho menos dirigido. Su sitio, el sitio de la mujer, no está detrás del 
hombre, el sitio de la mujer está junto a él, caminar a la par, y es justo así, juntos, como se 
camina al futuro de la igualdad y de los derechos. 
 
La pluralidad cultural y religiosa es un valor positivo en la medida en que todos respetemos 
unos principios de convivencia comunes para proteger la seguridad , el orden, la salud o los 
derechos fundamentales de todos. 
 
Así mismo, la democracia exige un reconocimiento universal de la igualdad de los derechos 
y oportunidades por razón de género, la lucha contra cualquier forma de violencia de 
género o prácticas que atenten contra la dignidad de la mujer o que signifiquen cualquier 
tipo de discriminación. 
 
La practica de la utilización de ropa que dificulten la identificación y la comunicación, 
plantea un problema de seguridad, y es, en los casos del velo integral, un símbolo de 
valores culturales que legitima la sumisión. 
 
Por estas razones proponemos al Pleno de esta corporación de Badia del Vallès la adopción 
de los siguientes acuerdos: 
 
Primero. Prohibir, de acuerdo al procedimiento legal establecido, hacer servir vestimentas o 
accesorios que cubran totalmente la cara y que impidan la identificación y la comunicación 
visual, tanto en las vías públicas como en edificios y equipamientos municipales (cívic, 
culturales, educativos, deportivos, etc) o espacios de libre concurrencia que no tengan 
finalidades religiosas, mediante su regulación en las Ordenanzas municipales y otras 
normativas locales. 
 
Segundo. Sólo se establecerán excepciones en relación a las fiestas tradicionales, así como 
por razones de seguridad por lo que hace a las fuerzas y cuerpos de seguridad policiales, o 
por razones de higiene y seguridad en el trabajo. 
 
Tercero. El Ayuntamiento llevará a cabo acciones de sensibilización y formación de todos 
los colectivos sociales del municipio, encaminados a garantizar el respeto a la dignidad de 
la mujer desde los valores de la plena igualdad y de la convivencia. 
 
Cuarto. El Ayuntamiento de Badia del Vallès insta a las Cortes Generales y al Parlamento 
de Catalunya a adoptar las iniciativas legislativas necesarias para extender esta 
“prohibición” al conjunto de municipios. 
 
10. MOCIÓ PP: SOBRE L’ATAC D’ISRAEL A LA FLOTA PER LA LLIBERTAT 
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Aquesta proposta s’ha fusionat amb la presentada per ICV-EUiA i conforma el punt 6 de 
l’ordre del dia. 
 
11. MOCIÓ CIU:  PER MINIMITZAR LA IMNINENT PUJADA DE L’IVA IMPOSADA PEL 

GOVERN DE L’ESTAT 
 
Un cop llegida la moció, l’alcaldessa obre un torn de preguntes. 
 
Pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Abans de 
començar amb l’argumentació, m’agradaria destacar que ha hagut una petita modificació 
que no ha constat, que és en el primer dels acords, s’ha d’anul.lar la frase que diu 
“juntament amb les societats anònimes municipals”. Hauria de posar que l’Ajuntament de 
Badia del Vallès i ens dependents del mateix, estudiïn els mecanismes, etc. Presento les 
meves disculpes ara, secretària, que avui pobre, no l’hem fet arribar tota la informació 
necessària.  
Aquesta moció nosaltres la presentem dintre d’un text de la moció que ha presentat abans 
el company i portaveu d’ICV-EUiA, i és bàsicament la mala gestió econòmica que s’ha fet 
des del govern central, des del govern del senyor Zapatero. Aquesta mala gestió 
econòmica ha provocat que a darrera hora es duin a terme mesures exagerades que 
sempre acaben anant a afectar als mateixos, com son la congelació de sous, retallades, 
reducció d’algunes prestacions socials, i l’augment de l’IVA. Des de CiU ja vam presentar 
una moció en darrers plens criticant aquesta pujada, i ara el que fem, donat que aquesta 
pujada de l’IVA serà imminent, demanem dues coses. D’una banda demanem que 
l’Ajuntament de Badia, dins les seves possibilitats estudii la manera de neutralitzar com a 
mínim apaivagar, minimitzar els efectes que aquest increment pugui tenir en la classe mitja 
treballadora, que al cap i a la fi son els que més pateixen, més patim amb aquestes pujades 
d’impostos. I en segon terme, el que fem es demanar que l’Estat espanyol retorni l’IVA que 
aquest Ajuntament abona quan fa obres públiques, ja que aquest Ajuntament per les seves 
característiques pel fet de que aquest municipi va aconseguir la independència fa poc, i pel 
fet també de que tenim poca zona industrial, tenim poc ingrés de diners com tots sabem, i 
si a sobre hem de fer front a un increment en l’IVA quan fem obres públiques, malament 
anem. I ja està, bàsicament. Per això mateix demano el suport de tots els grups d’aquesta 
Corporació”. 
 
A continuació intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Nosaltres només per a dir que votarem en contra d’aquesta moció, perquè no estem 
d’acord amb el punt tercer, que defensa els concerts educatius i sanitaris”. 
 
L’alcaldessa diu: “Ell es referia als punts que s’han retirat, el següent, que s’ha retirar de 
l’ordre del dia. És una altra moció”. 
 
El senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, diu: “Perdó”. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per 6 vots a favor (PP, AEB, ICV-
EUiA, CiU), i 11 abstencions (PSC). 
  
S’acorda: 
 
El Govern de l’Estat augmentada dos punts d’IVA (Impost sobre el Valor Afegit) a partir del 
mes de juliol de 2010 i de forma permanent en el futur, perjudicant, d’aquesta manera, no 
només a les famílies i les empreses, sinó també les administracions locals. 
 
Des de la perspectiva institucional, el fet que el nostre ajuntament sigui considerat com un 
consumidor final, dóna com a resultat que no es pugui deduir l’IVA suportat, tant dels 
serveis, com dels productes i obres que la corporació contracta. Per tant, caldria reclamar a 
l’Estat que retorni l’IVA que l’Ajuntament paga quan fa inversions públiques. 
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En conseqüència, aquest augment de l’IVA comportarà un augment de la despesa corrent 
de l’Ajuntament i una major dificultat per a realitzar inversions. 
 
A aquesta situació se li suma el marc econòmic general on el nostre Ajuntament té un 
descens en els ingressos, així com la manca d’un nou model de finançament local que doni 
una bona resposta a les competències i als serveis que actualment estan desenvolupant. 
 
Tanmateix, i en l’actual situació de crisi econòmica, cal els serveis que l’Ajuntament presta 
als ciutadans, sigui pròpiament o des de les seves empreses públiques, no es vegin 
encarits per aquesta pujada general de l’IVA. 
 
En relació als antecedent exposats s’acorda: 
 
Primer. Que l’Ajuntament de Badia del Vallès, i ens dependents del mateix, estudiïn els 
mecanismes a fi i efecte de neutralitzar la pujada de l’IVA que es produirà a mitjans 
d’aquest any en les tarifes dels serveis que presta als ciutadans i ciutadanes. 
 
Segon. Reclamar al Govern de l’Estat que retorni l’IVA que l’Ajuntament de Badia del 
Vallès abona quan fa inversions públiques mitjançant la modificació de la Llei 37/1992 de 
l’IVA. 
 
Tercer. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern Espanyol, al Govern de la 
Generalitat i a les entitats municipalistes de Catalunya  (FMC i ACM). 
 
12. MOCIÓ CIU: EN RELACIÓ A LA RETALLADA DE LES PENSIONS SOCIALS 
 
Es retira de l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió 
relativa a la retallada de les pensions socials. 
 
13. MOCIÓ CIU: SOBRE LA GESTIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS A BADIA DEL VALLÈS 
 
Es dóna lectura de la moció presentada per CiU: 
 
Seguidament, pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que 
diu: “En primer lloc agrair les aportacions que des d’altres grups polítics s’han fet per tal 
d’arribar a un acord el màxim d’unànime possible respecte aquesta moció.  
Aquesta moció no te com a objectiu fer cap guerra de col.lectius ni utilitzar-la políticament 
per a enfrontar-nos els uns als altres i fer desgast polític i aquestes coses, sinó que l’únic 
objectiu que te és intentar sol.lucionar un dels problemes que considerem que afecten a tot 
el tema social de Badia, i és la falta d’espais municipals. Tenim molt pocs espais 
disponibles, i cada cop son més les entitats, son més els col.lectius que demanen un espai 
on poder reunir-se, on poder dur a terme les seves activitats. És mes que evident , per una 
qüestió de número, que des de l’Ajuntament no es pot donar, cedir, deixar, un local a 
tothom que ho demani, perquè no n’hi tants, no son infinits. De fet son molt pocs. Però el 
que si que podem fer, considerem des de CiU, es regular, ben regulat, tot el tema de l’ús 
dels espais públics, dels espais municipals que tenim disponibles. Bàsicament després de 
parlar-ho amb diversos agents implicats, vam veure que d’una banda teníem l’hotel de les 
entitats, que pel sol fet de ser de gestió de la Generalitat i no municipal, això impedia molts 
cops dur a terme accions per part de ciutadans que no estiguin adscrits a una associació o, 
com comenta la pròpia moció, per part de partits polítics sinó es en campanya electoral. 
Llavors, el que demanem d’una banda és això, el traspàs de les competències a la 
Generalitat, per tal de poder nosaltres gestionar millor totes les sales que estan a l’hotel de 
les entitats o al centre cívic, això d’una banda. Després, de l’altra el que demanem també 
es que aquells edificis que son municipals i que actualment ja estan sent utilitzats, 
simplement estudiar quin és l’ús que s’està donant, i veure com es pot redistribuir per tal 
de donar cabuda o de donar resposta a les necessitats del màxim col.lectius possibles.  
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Això és el que es demana en aquesta moció i bé, agrair com dic les aportacions que els 
diferents grups ens han fet, i agrair el suport de tots aquells que decideixin finalment votar 
favorablement aquesta moció”.    
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta (ICV-EUiA), que diu: 
“Nosotros, es un punto de alguna manera delicado, porque si necesitamos gestionar los 
espacios públicos desde el territorio, necesitamos de alguna manera contar con los 
recursos, y yo en esta parte estoy de acuerdo, de gestionar el hotel de entidades si 
tenemos los medios, las partidas presupuestarias recogidas en los presupuestos de la 
Generalitat o en los presupuestos municipales también. Pero yo tengo una serie de dudas, 
que era en el primer punto de los acuerdos, que proponía la moción de CiU, que veo que ya 
están recogidos, pues daremos apoyo a esta propuesta de CiU, la apoyaremos. Pero de 
verdad, quizás necesitamos avanzar más, dar un paso más en el plan de gestión de usos de 
los locales públicos, porque si que es verdad que visualmente se ven algunas 
irregularidades, lo que por cuestión de tiempo no las hemos podido comprobar, pero bueno, 
esperamos yo creo que a partir de esta aprobación, que yo creo que la aprobaremos, al 
menos por mi parte yo votaré positivamente, con esa intención lo hago, para aprobarlo y 
de alguna manera mejorar la gestión de nuestros espacios públicos en nuestro municipio”. 
A continuació intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Nosaltres, des de l’AEB felicitem a CiU per la intencionalitat dels objectius que planteja en 
aquesta moció que ens sembla realment fantàstica. Però també hem de dir que votarem en 
contra d’ella i ens expliquem perquè. Volem recordar que en aquest centre cívic hi ha una 
part que pertany a l’Ajuntament. Important, que pertany a l’Ajuntament. I que en teoria 
gestiona o hauria de gestionar l’Ajuntament. Donat l’estat lamentable en que gran part 
d’aquesta part que gestiona l’Ajuntament es troba, i donat el lamentable resultat que ha 
donat l’altra part que està feta però està malament feta, nosaltres no tenim més que 
espantar-nos de la possibilitat de que l’Ajuntament gestioni també l’altra part que gestiona 
la Generalitat de Catalunya. Perquè aquest govern ha mostrat una absoluta incompeténcia 
a l’hora de gestionar aquells espais del centre civic que hi ha, dels quals ja son propietaris 
o gestors, i per tant, votarem en contra”. 
 
L’alcaldessa diu: “Nosaltres dir que agraïm al grup de CiU que hagi recollit les aportacions 
que s’han fet des de l’equip de govern, ja que és un tema que ja estavem treballant, i 
estavem valorant molt la possibilitat d’anar cap a diferents models de solidaritat entre 
entitats i treballar el tema, i anar cap a una gestió del centre cívic. Hem fet un seguit de 
reunions amb la Generalitat en aquest mateix sentit. Nosaltres si que recolzarem la moció i 
només dir que primer, l’Ajuntament no gestiona cap part del centre cívic. Si vostè es 
refereix a l’auditori municipal, és un altre equipament. I segon, quan un pren la decisió 
de...a veure, puc entendre la crítica que fa a l’equip de govern i com que no és el tema que 
estem tractant no ho argumentaré, si estem fent bé o malament la gestió dels 
equipaments, però quan un pren decisions recolzant o aprovant determinades mocions ha 
de pensar en la institució i no en les persones que la conformen, perquè potser que es 
pugui donar la situació de que la mateixa persona que ha avui per avui està gestionant una 
determinada regidoria, o que està a l’equip de govern, l’any que ve no estigui. O les 
persones que van gestionar les polítiques de un determinat departament que van estar fa 
10 anys, no son les mateixes que estan ara. Per tant, perpetuar les percepcions de les 
coses que es fan en el temps, sense valorar el que passa en el present, evidentment s’ha 
de valorar el passat, però s’ha de valorar el present, i per suposat entre tots hem de 
redefinir el futur, plantejar el no remodelar el futur pels dubtes de que en el passat no s’han 
fet be les coses, per a mi no es causa suficientment important com per a rebutjar una 
determinada moció. Però és el seu argument i el respecto per suposat. Nosaltres si que 
recolzarem la moció, a més és un tema que penso que s’ha de treballar”. 
 
A continuació intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Yo 
només dir que nosaltres considerem que l’estat en que es troba els sòtan d’aquella 
edificació, és lamentable. I això és un present, no és un passat. És lamentable. I per a 
nosaltres això i alguns elements més com l’auditori, com comentava vostè, doncs ens 
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genera una desconfiança absoluta, amb la possibilitat de gestionar la part que gestiona ara 
mateix la Generalitat de Catalunya, i la diferenciació de que el centre cívic i és diferent de 
la resta d’equipaments, bueno. L’edificació la va fer en el seu moment, i és una, i quan 
parlava del centre cívic em referia a tota l’edificació, potser que terminològicament m’he 
equivocat, demano disculpes, però em refereixo a la part d’aquella edificació que controla 
l’Ajuntament, i que en la seva gran major part és un absolut desastre. Per tant, com que 
nosaltres no tenim confiança amb la capacitat de gestionar els espais de l’Ajuntament, 
votem en contra. I ho lamentem, però tant de bo, com deia abans el meu company Juan, 
doncs tant de bó en un futur puguem dir mira, ens vam equivocar votant això, perquè 
resulta que s’ha fet una realitat i va molt millor del que anava fins llavors”. 
  
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per 14 vots a favor (PSC, PP, ICV-
EUiA, CiU), i  3 en contra (AEB). 
 
S’acorda: 
 
Les reduïdes dimensions del nostre municipi són el principal factor que dificulta el 
creixement i desenvolupament de Badia del Vallès, no només a nivell econòmic sinó també 
el relatiu a acció territorial i fins i tot a l’àmbit social i cultural. Pel que fa a aquest darrer 
aspecte, la manca d’espais disponibles ha provocat que, a efectes pràctics, pocs edificis 
puguin estar destinats a equipaments. Això, unit a l’increment i ampliació del teixit 
associatiu del municipi, ha augmentat en els darrers anys, la petició per part de diversos 
col·lectius, associacions i entitats d’un espai on reunir-se i dur a terme les seves activitats.  
 
Bàsicament els espais que actualment poden donar resposta a aquesta necessitat són el 
casal de joves, l’Auditori municipal, l’hotel de les entitats, i els edificis Machado i Empordà. 
D’una banda, pel seu caràcter i disseny, l’Auditori només dóna resposta a aquelles 
activitats que tenen el format clàssic observador-espectador, però és inadequat per donar 
resposta a totes les altres propostes que impliquin més obertura i participació de cara als 
assistents i un trencament de la línia objecte-subjecte.  
 
L’Hotel de les entitats, que podria ser una de les solucions per millorar l’actual problema de 
gestió dels espais públics, està gestionat directament des de la Generalitat, i això provoca 
que, des de la llunyania, no es pugui extreure el màxim rendiment dels seus espais. Per 
posar només un exemple, aquests no poden ser utilitzats ni per un ciutadà particular no 
vinculat al món associatiu, ni pels diferents partits polítics fora del període de campanya 
electoral.  
 
Els edificis Machado i Empordà, malgrat poder ser utilitzats per qui així ho sol·liciti de 
forma teòrica, a la pràctica l’utilització que fan les entitats allà ubicades dificulten 
notablement la possibilitat d’encabir dins d’aquestes instal·lacions les activitats pròpies 
d’altres col·lectius. 
 
Atès l’interès que considerem té pel municipi afavorir i facilitar la tasca realitzada des de la 
diversitat d’entitats   
 
Atès que les possibilitats de construir nous edificis de serveis a curt termini és gairebé 
inexistent, 
 
Atès que des de Convergència considerem que la gestió municipal dels espais públics 
sempre donarà millor resposta (per més propera) a les diferents necessitats del municipi, 
 
Des del grup de CiU proposem al ple l’adopció dels següents 
 
S’acorda: 
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Primer.- Demanar a la Generalitat el traspàs de les competències necessàries a 
l’Ajuntament per tal de gestionar el denominat Hotel de les Entitats (Centre Cívic) 
directament des del Territori, i els recursos económics necessaris pel cobriment dels costos 
de personal i de manteniment de l’equipament per poder dur a terme l’esmentada gestió.  
 
Segon.- que des de l’Ajuntament s’iniciï, en primer lloc, un d’anàlisi de les necessitats dels 
diferents col·lectius que han sol·licitat darrerament un espai municipal per a poder realitzar 
les seves activitats, així com un inventari dels locals municipals que puguin resultar adients 
per dur a terme activitats culturals i/o socials; i en segon lloc, un treball seriós i immediat 
de pedagogia dels espais públics amb les entitats que actualment utilitzen equipaments 
municipals amb l’objectiu d’elaborar un calendari d’ús el més aviat possible, amb un 
repartiment equitatiu de dies i hores dels diferents espais d’aquests edificis amb els 
diversos col·lectius; i així treure el màxim rendiment dels pocs espais municipals que té 
Badia del Vallès, i compatibilitzar les activitats que enguany s’estan realitzant amb les 
aportacions, feina i tasques d’altres col·lectius. 
 
Tercer.- Que aquest treball de debat sobre la utilització de locals municipals per part de les 
entitats del territori es portarà a terme en el marc del consell municipal de cultura, i serà 
aquest consell el que establirà els criteris de priorització i repartiment equitatiu dels espais 
municipals. D’aquesta manera afavorim la participació i dinamització de la vida associativa 
del nostre municipi, afavorint la feina feta des de diversos col·lectius que, que moltes 
vegades per manca d’ús d’un espai públic, no poden donar a conèixer a la resta de la 
població. 
 
Quart. Notificar l’acord al Departament corresponent de la Generalitat. 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia, prèvia declaració d’urgència i aprovada la seva 
inclusió a la Junta de Portaveus s’adopten els següents acords: 
 
14. MOCIÓ CIU: CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN RELACIÓ 

L’ESTATUT DE CATALUNYA 
 
Es dóna lectura de la moció presentada per CiU: 
 
Seguidament, pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que 
diu: “En primer lloc agrair el suport de tots, tots els grups d’aquest Consistori sense 
excepció, per acceptar com a tràmit d’urgència aquesta moció. I en segon lloc, realment 
crec que no cal argumentar massa perquè la moció parla per si sola, això és producte de la 
indignació que suposa la irresponsable actuació del tribunal Constitucional executant la 
sentència en els termes en que ho ha fet, sense tenir en compte com ha anat tot el procès, 
tenint en compte, perdó, com ha anat tot el procés en aquests tres anys i bé, això pot obrir 
ara mateix un llarg debat en el qual podriem parlar de la polilització del tribunal, podriem 
plantejar com alguns membres del Consistori han comentat, que ara és l’hora de replantejar 
la forma en que escollim els membres del tribunal, potser podriem anar més enllà i dir que 
ara és l’hora de reflexionar sobre la legitimitat i la justícia d’un sistema que permet que 
aquestes coses passin, i que un tribunal constitucional sigui capaç de tirar enrera un 
estatut d’autonomia que ha estat aprovat pel Parlament, ha estat aprovat per les Cortes 
Generales a Madrid, i que a sobre ha estat refrendat amb referèndum i bé, per tot això 
mostrat el rebuig del nostre grup polític, de CiU, i espero que d’algun altre aquí present, 
sobre la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, i aprofitar per a instar a la 
ciutadania a que participi de forma massiva en la manifestació convocada pel proper 10 de 
juliol a les 18 hores, i a la qual ens han cridat des del nostre President de la Generalitat, el 
senyor Montilla, fins als portaveus dels grups de CiU, d’ICV i d’ERC”.    
 
A continuació intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Nosaltres insistirem en la postura que vam prendre al Ple anterior, on es presentava una 
moció per part de CiU també, per donar suport a un manifest que havia signat tot el 
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Consell Comarcal en relació a l’Estatut d’Autonomia. Nosaltres continuem opinant el 
mateix que llavors déiem, que ens abstindrem. Continuem dient i continuarem dient, 
suposo, que aquest Estatut d’Autonomia es va presentar a la gent, la gent va votar, la gent 
va decidir, la gent que va anar a votar va decidir si li agradava o no li agradava i va resultar 
que si, i després els representants d’aquesta gent, els polítics, doncs a instàncies d’uns 
altres polítics van rebaixar, rebaixar i rebaixar tot el que els hi va donar la gana, i per tant 
no van respectar la voluntat. I per tant, si es volia canviar, s’havia de tornar a preguntar a 
la gent. Per tant, nosaltres aquest Estatut que ha dictaminat el Tribunal Constitucional que 
hi ha alguns punts que no son constitucionals, doncs a nosaltres ens sembla que està falt 
de suport de la gent, i per tant ens abstindrem en aquesta moció presentada per CiU”. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: 
“Només dir, molt breument, que votarem a favor de la moció de CiU respecte el fallo del 
Tribunal Constitucional. Ja s’ha dit una mica tot, però bàsicament és per un tema de 
legitimitat. Un Estatut que ha passat per tots els filtres i per tot un procés constitucional 
que ha estat refrendat pel poble de Catalunya, que ara deu persones el tirin enrera, és si 
més no, indignant, i per tant, també convidar a tothom a participar en la manifestació del 
dia 10 de juliol, convocada pel nostre President de la Generalitat, per com a mínim tenir 
una resposta política al carrer, de demostrar que volem defensar allò que vam decidir entre 
tots”. 
 
 
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per 13 vots a favor (PSC, ICV-EUiA, 
CiU), i  4 abstencions (AEB, PP). 
 
S’acorda: 
15.  
Atès que el 28 de juny de 2010 el Tribunal Constitucional ha dictat sentència sobre el 
recurs presentat pel Partido Popular contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  
 
Atès que ha estat un procés polèmic, protagonitzat per un Tribunal deslegitimat, que ha 
provocat un desgast polític sense precedents, en veure’s qüestionada la Llei de lleis del 
Poble de Catalunya, refrendada per les Corts Generals, el Parlament de Catalunya i el 
mateix poble en referèndum. 
 
Atès que el recurs interposat pel PP impugnava el preàmbul, 114 dels 223 articles del 
text i 9 disposicions addicionals i tres finals de l’Estatut, però, a més, posava en entredit 
el nostre sistema institucional i d’autogovern, i fins i tot, feia perillar l’encaix de 
Catalunya amb la resta d’Espanya, basada en el pacte i la concòrdia. 
 
Atès que el TC, finalment ha anul·lat 14 articles, reinterpreta altres 23 i això suposa una 
retallada considerable a la columna vertebral i als principals eixos de l’Estatut, i ha suposat 
una retallada al nostre horitzó nacional i d’autogovern 
 
Atès que no s’ha respectat la voluntat del poble de Catalunya expressada democràticament 
el 18 de juny de 2006, quan va votar de manera favorable al nou Estatut de Catalunya, 
mostrant així el seu suport. 
 
En relació als antecedents exposats els sotasignants s’acorda: 
 
Primer. Mostrar el rebuig de l’ajuntament de Badia del Vallès a la  sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l'Estatut. 
  
Segon. Mostrar el suport de l’ajuntament de Badia del Vallès a les resolucions que de 
manera majoritària es prenguin al Parlament de Catalunya en la sessió monogràfica que es 
celebrarà els propers dies. 
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Tercer. Instar a la ciutadania del nostre municipi que participi de manera massiva  a la 
manifestació convocada pel proper 10 de juliol a les 18h. 
  
Quart. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya al Govern de la 
Generalitat, al Govern espanyol i a les entitats municipalistes de Catalunya. 
 
16. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Eusebio Argueta (ICV-EUiA), fa dues preguntes: 
 
16.1 Taxes no cobrades mercat ambulant 
 
Una es sobre la noticia que salió en el boletín de CiU, a ver que previsiones hay para 
recuperar, para cobrar si es que se puede cobrar esos 180.000 euros, que como se va a 
hacer, que tiempo se han dado, si la retroactividad es posible, si los paradistas existen o ya 
no montan en Badia, cosas de estas. Me interesaria saber que va a hacer el equipo de 
gobierno para recuperar este dinero que buena falta nos hará. 
 
16.2 Premis millors estudiants 
 
En segundo lugar una felicitación de alguna manera al Ayuntamiento, porque el último dia 
asistí a la entrega de premios a los mejores estudiantes de este curso 2009-2010, pero 
tengo una pregunta. ¿Por qué no se han incluido a los ciclos formativos de Badia? ¿Por 
qué?    
 
Seguidament, pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que fa 
una pregunta: 
 
16.3 Competències Brigada d’Obres 
 
Gràcies, es que m’estava recuperant del schok i no...Puc aprofitar l’avinentesa per a agrair 
a la representant del PP la seva abstenció? Aprofito l’avinentesa. Jo només tinc una 
pregunta i un prec que és la mateixa cosa tota alhora i bé, ara ja puc dir que fa mes d’una 
any que demano, sol.licito, prego, reclamo, suplico, rebre si us plau, les competències de la 
Brigada d’Obres en festa major. Ho he sol.licitat a totes les Comissions Informatives, 
hagudes i per haver, ho he sol.licitat en diversos Plens, jo no se si és que no existeixen, si 
no estan tan clares les competències, si és que l’Ajuntament, no l’equip de govern, 
l’Ajuntament. L’equip de govern oblida cada dia sistemàticament la petició de CiU, no se. 
Ja no se si pendrem’ho com una mena de catxondeo al respecte, que espero que no, o 
entendre que tots els presidents de les tres Comissions Informatives tenen un problema de 
memòria, o no se. Però no se ja com formular-ho, senyora Alcaldessa, no se com formular-
ho perquè se’m doni. 
 
Seguidament la senyora Antonia Escriva, del grup municipal del PP, fa dues preguntes: 
 
16.4 Juntes de Govern 
 
Últimament, no se si a la resta de grups els hi passa el mateix, però el resum o la 
informació sobre les Juntes de govern no arriben. No se a què es degut, en alguna ocasió 
també s’ha reclamat, no se si ha arribat als demès, però ja dic que a mi no m’arriba i ja fa 
temps.    
 
Seguidament pren la paraula el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: 
“Només per a dir el que ja vaig comentar a la Comissió Informativa, ja s’han acabat 
d’elaborar tot el tema dels censos que estaven per a depurar, i es procedirà a fer el 
cobrament d’aquests rebuts. Evidentment hi ha el dret a cobrar aquests rebuts, posant 
totes les facilitats necessàries perquè tots aquests que no tinguin l’opció de fer-ho tot de 
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cop, doncs puguin fraccionar el pagament com es fa amb qualsevol taxa o impost d’aquest 
Ajuntament”. 
 
A continuació intervé la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i 
Cultural, que diu: “Primero agradecer al Sr. Argueta su felicitación, y después para 
contestar a su pregunta sobre porqué no se ha incluido los ciclos formativos, un poco para 
explicarle porqué la naturaleza de la decisión de otorgar estos premios que era, por un lado 
lógicamente premiar el esfuerzo y visibilizar como modelos positivos a los buenos 
estudiantes de nuestro municipio que los tenemos, aunque a veces no lo parezca, y sobre 
todo era por otro lado el incentivar y el reforzar también una parte de nuestra formación 
que en Badia está debilitada y que os propios centros formativos, y las propias AMPAS en 
numerosas ocasiones nos han manifestado su nerviosismo porque esto es asi como es el 
bachillerato, o sea cada vez hay menos alumnos de bachillerato en Badia, y la intención era 
un poco incentivar la elección o la participación de nuestro alumnado en bachillerato. 
Desde el centro IES Badia se nos hizo llegar un cierto malestar porque no se incluía los 
ciclos formativos, se estuvo barajando la posibilidad de incluirlos o no, pero se vio que 
tenía una dificil gestión y que posiblemente lo que se tenria que hacer es estudiar otro tipo 
de medidas ya que, por ejemplo este año no hay ningún alumno de Badia que hubiese sido 
premiado en ciclos formativos, todos los alumnos que habían obtenido las mejoras 
calificaciones son de fuera de Badia, con lo cual un poco también esto hay que analizarlo 
detenidamente, porque son recursos de Badia y queremos premiar a estudiantes de Badia y 
potenciar los estudiantes de Badia. Es por eso que este año no se incluyó a los alumnos de 
ciclos formativos, se explicó al AMPA del IES Badia porque era y estuvieron de acuerdo, si 
que es verdad que no descartamos la posibilidad de que para próximos años estudiar otro 
tipo de medidas a tomar en este sentido, con alumnos de ciclos formativos pero 
seguramente gestionados de otra manera”. 
 
Intervé seguidament el senyor Juan Antonio Lacho, primer tinent d’alcalde, que diu: “Como 
ya no queda credibilidad a la hora de decirle que pronto lo recibirá, lo que haré será 
redactarlo de mi puño y letra y entregárselo y yo mismo”. 
 
L’alcaldessa diu: “Y yo me encargaré de que asi sea”.   
 
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, 
 
 
 
 
 
 
 
 


