7/2011

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 29 DE JUNY DE 2011
Badia del Vallès, 29 de juny de dos mil onze.
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 extraodinària sota la presidència de
l’Alcaldessa senyora Eva Menor Cantador.
Hi concorren els regidors següents:
Sra. Raquel Gracia Peral
Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno
Sr. Antonio Sabariego Guerrero
Sra. Montserrat Jiménez Molina
Sr. Antonio Rodríguez Yañez
Sra. Montserrat Carbonell Rosell
Sr. Joquim Jesús Duran Redondo
Sra. Concepción Hurtado Sánchez
Sr. Juan Carlos Santervás García
Sr. Sergio Escribano García
Sra. Antonia Escrivà Castellanos
Sr. Pablo Ropero Muñoz
Sra. Saray Muñoz Contreras
Sr. Eusebio Argueta Chica
Sra. Marta Figueras Badia
Sr. Raul Ortiz Parra

PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
AEB
AEB
AEB
AEB
PP
PP
PP
ICV-EUiA
CiU
PXC

Assisteix la secretària general la senyora Carme Coll Gaudens i l’interventor senyor Esaú
Soto Martínez.
L’alcaldessa diu: “Abans de començar, voldria comentar que hem arribat a un acord per
unanimitat de la Junta de Portanveus, en el sentit de que per intentar evitar que el
funcionament normal de les sessions de Ple, i per a facilitar el dret de tots els regidors i
regidores a tenir el seu torn de paraules amb normalitat i tranquilitat, qualsevol alteració de
l’ordre, del respecte, o qualsevol insult o falta de respecte al regidors en el moment que
tinguin la paraula serà avisat, i al segon avís serà expulsat del Ple.
Després explicar que les persones que han demanat la paraula en aquest Ple, dir que és un
Ple extraordinari perquè ho marca la llei, ha de ser un Ple extraordinari en que es fixa les
sessions ordinàries de Ple, i per tant, segons fixa el ROM no hi cap paraules en el plenillo.
Per tant, per això no s’ha donat la paraula a les persones que la han demanada.
Començarem amb el primer punt de l’ordre del dia”.

1. CONEIXEMENT RESOLUCIONS FORMACIÓ DE GOVERN
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia
relacionades amb la formació de govern i que literalment diuen:
1) Resolució núm. 491/11, de 15 de juny:
“Un cop celebrades les Eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011
de 28 març, i constituït el nou ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la
nova organització municipal i, en particular, a la designació dels Tinents d’Alcalde.
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Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb el que preveu l’art 55 del
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el l Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, i els articles 46, 47, 48 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals, la designació dels Tinents d’Alcalde es competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà
de procedir al seu nomenament mitjançant Decret, entre els membres de la Junta de
Govern local.
RESOLC: Primer. Nomenar Tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament, amb assignació de les
comeses previstes a l’article 47 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic dels ens locals, i amb l’ordre que s’indica, als regidors que formen part de la Junta
de Govern següents:
-

Tinent d’alcalde primer: senyor Juan Antonio Lancho Aceituno
Tinent d’alcalde segon: senyora Raquel Gracia Peral
Tinent d’alcalde tercer: senyora Montserrat Jiménez Molina

Segon: Delegar a cadascun dels tinents d’alcaldessa les següents funcions:
a) Tinent d’alcaldessa primer: direcció, inspecció i impuls de l’àrea de Urbanisme i Medi
ambient integrada pels següents serveis:
-

Obra pública
Serveis
Via publica
Transport i mobilitat
Habitatge
Medi ambient
Parcs i jardins
Manteniments
Salut ambiental

b) Tinenta d’alcaldessa segona: direcció, inspecció i impuls de l’àrea d’Acció social i
cultural, integrada pels següents serveis:
-

Cultura
Joventut
Esports
Igualtat
Infància
Petita infància
Participació ciutadana
Convivència i civisme
Cooperació
Benestar Social
Gent gran i dependència
Ocupació
Salut i hàbits saludables
Educació

c) Tinenta d’alcaldessa tercera: direcció, inspecció i impuls de l’Area d’Economia,
Governació i Serveis Generals, integrada pels següents serveis:
-

Hisenda
Comerç
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-

Locals
Patrimoni
Compres
Contratació
Recursos humans
Governació i seguretat ciutadana
Serveis Generals
Informàtica i Noves tecnologies
Oficina d’Atenció ciutadana
Oficina municipal d’Informació i consum

Tercer. A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan tingui que absentar-se del terme
municipal, establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al Tinent
d’Alcalde que hagi d’assumir les seves competències.
De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel
Primer Tinent d’Alcaldessa i, en el seu defecte per qualsevol dels altres Tinents
d’Alcaldessa establerts en segon lloc que es trobin presents, els quals hauran de donar
compte d’això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com
Alcalde Accidental més d’un d’ells.
Quart: Notificar la resolució als regidors interessats.
Cinquè: Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que
se celebri.
Sisè: Ordenar la publicació del contingut de la resolució al Butlletí Oficial de la Província i al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Ho mana la senyora Eva Menor Cantador, alcaldessa de l’Ajuntament
Badia del Vallès, 15 de juny de 2011”
2) Resolució núm. 492/2011, de 15 de juny:
“Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011de
28 de març, i, constituït el nou Ajuntament, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i
eficàcia a l’actuació municipal, aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats
que li confereixen els arts 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de règim local, i altra legislació concordant procedir a l’establiment d’un règim de
delegacions de competències de caràcter general a favor de diferents Regidors.
Atès que en conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència anteriorment, aquesta
Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels
supòsits previstos per l’art. 21.3 de la Llei Reguladora de las Bases de Règim Local i per
l’article 13 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim Jurídic de les Administracions
públiques i Procediment administratiu Comú, en els quals es regulen les competències que
no poden ser objecte de delegació.
Per tot això, aquesta alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
RESOLC: Primer. Delegar a favor dels regidors i regidores que a continuació es relacionen
les comeses específiques, amb facultats per a la direcció de programes i proposta de
resolució als òrgans competents de les regidories següents:
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a) Regidories de via pública, Manteniments, serveis, parcs i jardins, salut ambiental,
Habitatge, Medi ambient, Obra pública i Transport i mobilitat, integrades a l’Area
d’urbanisme i medi ambient: Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno.
b) Regidories de Benestar social, Gent gran i dependència, Igualtat, i Salut i hàbits
saludables, integrades a l’àrea de Acció Social i Cultural: Sra. Montserrat Carbonell
Rosell.
c) Regidories de Esports i Cultura, integrades a l’àrea de Acció social i cultural: Sr.
Antonio Rodriguez Yañez.
d) Regidories d’Educació, Infància, Petita Infància, Joventut, Cooperació, Ocupació,
Participació ciutadana, i Convivència i civisme, integrades a l’Area d’acció social i
cultural: Sra. Raquel Gracia Peral
e) Regidoria d’Hisenda, integrada a l’àrea d’Economia, Governació i Serveis Generals: Sr.
Juan Antonio Lancho Aceituno.
f)

Regidories de Contractació, Compres, Comerç i locals, Patrimoni, Recursos Humans,
Governació, Serveis generals, Informàtica i Noves Tecnologies, OAC i OMIC, integrades
a l’Area de Economia, Governació i Serveis Generals: Sra. Montserrat Jimenez Molina.

g) Regidoria de Seguretat ciutadana integrada a l’àrea d’Economia, Governació i Serveis
generals: Sr. Antonio Sabariego Guerrero
h) Regidoria de Planificació urbanística i Promoció econòmica, integrada a Alcaldia: Sr.
Antonio Sabariego Guerrero
i)

Regidoria de comunicació, integrada a Alcaldia: Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno.

Segon. Comunicar aquesta resolució a tots els interessats i a les Àrees.
Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió extraordinària
que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Quart. Publicar al Butlletí Oficial de la província.
Ho mana la Sra. Eva Menor Cantador, Alcaldessa de l’Ajuntament
Badia del Vallès 15 de juny de 2011”
3) Resolució núm. 493/11, de 15 de juny:
“Un cop celebrades les Eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret
424/2011
de 28 març, i constituït el nou ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la
nova organització municipal i, en particular, a la constitució de la Junta de Govern local, en
exercici de la potestat d’autoorganització que l’art 4.1 a) de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim local, reconeix a aquesta Entitat.
Atès que, en conformitat amb el que disposen els articles 20.1 b) i 23 de l’esmentada llei,
en concordança amb les previsions dels articles 48 i 54 del Decret legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel qual s’aprova el l Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
demés legislació complementària, en aquest Municipi és obligatòria la constitució de la
Junta de Govern Local, per tenir una població de dret superior a 5.000 habitants.
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Per tot això, aquest Alcaldia, en ús de les atribucions
esmentada,

que em confereix la legislació

RESOLC: Primer. Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipals de
caràcter resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:
Eva Menor Cantador, que ostentarà la Presidència
Juan Antonio Lancho Aceituno
Raquel Gracia Peral
Montserrat Jiménez Molina
Antonio Sabariego Guerrero
Segon. Que es notifiqui la designació a cadascun dels regidors nomenats i als caps de les
diferents àrees municipals.
Tercer. Que es doni compte de la resolució al Ple de la corporació i publicar-lo al Butlletí
Oficial de la Província.
Ho mana i signa la senyora Eva Menor Cantador, alcaldessa de l’Ajuntament de Badia del
Vallès.
Badia del Vallès a 15 de juny de 2011”
4) Resolució núm. 507/11, de 22 de juny:
“Atès que , amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal,
aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que li confereixen els articles
21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, art.
53.3 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 altra legislació concordant, procedir
a
l’establiment d’un règim de delegacions de competències a favor de la Junta de Govern
Local, i dels diferents Tinents d’Alcalde i Regidors.
Atès que en conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència anteriorment, aquesta
Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels
supòsits previstos per l’article 21.3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local,article 13.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 53.3 del Decret
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qqual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, en els quals es regulen les competències que no poden ser
objecte de delegació.
RESOLC: Primer. Delegar a la Junta de Govern Local les següents atribucions de l’alcaldia:
a) Atorgar llicències i l’aprovació de les liquidacions que correspongui, tret que les lleis
sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s’hagi delegat a un altre òrgan.
b) Sancionar les faltes de desobediència a l’autoritat municipal o per infracció
d’ordenances municipals, tret que s’hagi delegat expressament a uns altres òrgans.
c) Nomenar funcionaris i contractar el personal laboral permanent, autoritzant i disposant
la despesa corresponent
d) Resoldre sancions de personal de caràcter greu, i les molt greus que no impliquin
acomiadament de personal laboral o separació del servei de funcionaris.
e) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i plantilla aprovats pel
Ple.
f) Aprovar les bases de selecció de personal i dels concursos per a la provisió de llocs de
treball fixes.
g) Declarar les situacions administratives del personal i també la jubilació.
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h) Aprovar padrons i liquidacions fiscals, tret d’aquelles que s’hagin delegat a un altre
òrgan.
i) Aprovar els instruments de desenvolupament del planejament general que no estiguin
expressament atribuïdes al Ple.
j) Aprovar els instruments de gestió urbanística i els projectes d’urbanització.
k) Totes les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres,
de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes
administratius especials i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per
cent dels recursos ordinaris del pressupost, ni, en qualsevol cas, la quantia de sis
milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui
superior a 4 anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el
percentatge indicat , referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni
la quantia assenyalada.
Així mateix, l’adjudicació de concessions sobre els bens de l’entitat i l’adquisició de
bens immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no sigui
superior al 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions
d’euros, així com la alienació del patrimoni quan el seu valor no superi el percentatge ni
la quantia indicats.
Aquesta delegació implica també la aprovació per l’òrgan delegat de les fases
comptables i despeses que se’n deriven incloses les de caràcter plurianual quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les
seves anualitats no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost (referit
al primer exercici), ni en qualsevol cas la quantia de sis milions d’Euros.
l)

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

m) Autoritzar totes les modificacions respecte als contractes d’arrendament o altres
situacions que afectin el dret de possessió dels locals comercials patrimoni de
l’Ajuntament.
n) Autoritzar, disposar i reconèixer obligacions fins a un import igual o inferior al 10 per
cent dels recursos ordinaris del pressupost.
Segon. Delegar a favor del tinent d’alcaldessa primer, Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno,
les atribucions següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Presidir la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi ambient.
Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat.
Atorgar llicències d’obres menors i aprovar la liquidació que correspongui.
Autoritzar l’ocupació temporal de la via pública i aprovar la liquidació que correspongui.
Concedir les targetes d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures
adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
f) Autoritzar les reserves d’aparcament de minusvàlids
g) Atorgament de llicencies de gossos perillosos
h) Acordar les sancions per
infraccions del Reglament de Tinença d’animals de
Companyia.

Tercer. Delegar a favor de la Tinenta d’alcadessa segona, Sra Raquel Gracia Peral, les
atribucions següents:
a) Presidir la Comissió Informativa d’Acció social i cultural.
Quart. Delegar a favor de la Tinenta d’alcaldessa tercera, Sra. Montserrat Jimenez Molina,
les atribucions següents:
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a) Presidir la Comissió Informativa d’Economia, Governació i Serveis Generals, així com la
mateixa Comissió quan actuï com a Comissió Especial de Comptes.
b) Incoar els expedients i acordar les sancions per infraccions del Reglament municipal
del mercat, així com tots els actes administratius que es derivin de la tramitació del
procediment sancionador
c) Incoar els procediments sancionadors i acordar les sancions per faltes lleus de tot el
personal inclòs en plantilla de l’Ajuntament.
d) Resoldre les sol·licituds de permisos, adscripció temporal d’efectius, i totes les
incidències que es derivin de l'exercici de drets personals en aplicació del conveni o
pactes de treball que s’hagin subscrit i siguin vigents, i autoritzar, disposar i reconèixer
les obligacions corresponents.
e) Aprovar els calendaris anyals de vacances.
f) Aprovar les bases de selecció i els contractes laborals de personal temporal i
nomenaments de funcionaris interins, i, autoritzar, disposar les obligacions
corresponents.
Cinquè. Delegar a favor del regidor, Sr. Antonio Sabariego Guerrero, les següents
atribucions:
a) Acordar les sancions per infraccions de trànsit i resoldre’n les reclamacions
Sisè. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en el termes i dins dels límits d’aquesta
delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o
regidor.
Les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia com
a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici
de la delegació, sent per tant aquestes, executives i presumptament legítimes, i contindran
de forma expressa la indicació que s’adopten en exercici de les atribucions delegades per
l’alcalde en el present Decret.
Quan les resolucions no siguin de tràmit s’hauran de considerar definitives en via
administrativa als efectes que els interessats puguin exercir les accions procedents.
Setè. Notificar aquesta resolució als designats, que es considerarà acceptada tàcitament,
excepte manifestació expresssa en contra.
Vuitè. Donar compte al plenari i publicar al Butlletí Oficial de la Província i taulell d’anuncis
de l’Ajuntament, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de
la Resolució per part de l’alcaldessa.
Ho mana i signa l’alcaldessa, senyora Eva Menor Cantador.
Badia del Vallès, 22 de juny de 2011”
5) Resolució núm. 508/11, de 22 de juny:
“Vista la plantilla de personal municipal en la qual es defineixen els llocs codi 100100 (
Cap de Gabinet d’Alcaldia), codi 200100 (Directora de Recursos Humans) i 300201 (TAE
d’esports) com a funcionaris eventuals:
Vist que la confirmació acordada per resolució de 20 de maig de 2011, en relació als
senyors Xavier Hosta i Rovira (Cap de Gabinet d’Alcaldia), Sra. Mar Medina Ponce,
Directora de Recursos Humans i Rafael Moya Camarón (TAE d’Esports) com a funcionaris
eventuals finalitzava el 10 de juny de 2011.
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De conformitat amb el que disposa l’art 12 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril del “Estatuto
Básico del Empleado público”
En virtut de les facultats atorgades per Llei a aquesta Alcaldia.
RESOLC: Primer. Nomenar com a funcionaris eventuals amb les característiques que es
relacionen a continuació, amb efectes de 11 de juny de 2011 i amb les retribucions
aprovades pel pressupost vigent.
-

Sr. Xavier Hosta i Rovira, lloc codi 100100 (Cap de Gabinet d’Alcaldia), Grup A ,
subgrup A1, CD 30, NCE D.

-

Sra, Mar Medina Ponce, lloc codi 200100 (Directora de Recursos Humans), Grup A,
subgrup A1 CD 30, NCE B, que desenvoluparà les funcions de direcció, gestió,
programació, planificació i control del departament de recursos humans.

-

Sr. Rafael Moya Camarón, lloc codi 300201 (TAE esports) Grup A, subgrup A2 , CD
21, i CE de 1494,17 euros.

Segon. Assignar al lloc codi 100100 funcions de Cap de serveis econòmics, i en concret:
·Dirigir, sota la supervisió de l’equip de govern, la política econòmica de
l’organització.,
·Plantejar, impulsar i supervisar els objectius a curt, mig i llarg termini pel que fa a
l’àmbit econòmic de l’organització.
·Assessorar l’estament polític per a la concreció de les directrius i polítiques
econòmiques, procurant un sentit global de l’actuació de l’organització amb els
seus recursos econòmics.
- Controlar i dirigir l’execució del pressupost, d’acord amb els procediments
establerts i la legislació vigent.
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats, i al departament de personal
Quart. Publicar aquests nomenaments al Butlletí Oficial de la Província
coneixement al Ple a la propera sessió que celebri.

i donar

Ho disposa l’alcaldessa senyora Eva Menor Cantador.
Badia del Vallès, 22 de juny de 2011”
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de
CiU, que diu: “Disculpi, pensava que es llegien les resolucions com s’acostuma a fer en els
plens ordinaris. De fet, aquí no hi ha orientació de vot, per tant, no cal que expliquem si
hem de votar a favor o en contra perquè simplement no votem, però si dir que des de CiU
estem una mica descontents amb la distribució de les delegacions que aquí es presenten,
perquè veiem que l’ordenació del cartipàs mostra un projecte força continuista respecte el
que hi havia a la legislatura passada, excepte algun canvi de nom producte més aviat de la
disminució dels regidors que te l’equip de govern, i també alguna altra modificació menor.
Malgrat això, doncs comencem una nova legislatura, comencem una nova etapa, tenen el
nostre benefici del dubte, i esperem que puguin encarar tots els canvis que la ciutat
necessita per anar cap a millor”.
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que
diu: “En primer lugar, en las resoluciones de Alcaldía en las cuales se reparten las
responsabilides, voy a decir responsabilidades porque entre todo el público no se si
entienden lo del Cartipàs Municipal, las responsabilidades de los diferentes regidores del
PSC que se cuidarán de gobernar esta ciudad en minoría en esta legislatura, sumándome a
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las palabras de la representante de CiU, pues daremos nuestro margen de confianza, y
esperemos que se desarrolle con normalidad, ya que en esta legislatura necesitamos
confiar, porque es la lista más votada, y esperemos que aunque hay un sobrecargo de
responsabilidad, creemos que hay mucha responsabilidad en algunos regidores o
concejales, y que de cara al futuro y durante el tiempo de aquí al final de año, les daremos
90 dias de confianza para que puedan desarrollar sus funciones, que Badia las necesita”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del
PP, que diu: “A pesar de que este tema no se somete a valoración...a votación, perdón, a
valoració si y mucha, nosotros somos conscientes de que las personas encargadas del
equipo de gobierno van a tener un excedente de trabajo. Que hay personas que
posiblemente nos tienen que demostrar su capacidad y su forma de trabajar. No obstante,
y como viene siendo habitual en nosotros, otorgaremos los 100 días de gracia, y
transcurridos los cuales entonces sí haremos una valoración extensa.
Seguidament pren la paraula el senyor Joaquim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB,
que diu: “ Si alguna deixa clara el ple d’investidura del passat 11 de juny, va ser la minoria
en què es troba el PSC per a governar aquesta ciutat. Un PSC en minoria que ha estat
incapaç d’arribar a cap acord amb qualsevol força política del Consistori, i per alguna cosa
serà. Fora bo que s’ho preguntessin. Un govern amb minoria que necessita suports per a
tirar endavant les seves polítiques, i sobretot necessitat estar en condicions de fer una
bona feina. I des de l’AEB considerem que el govern que se’ns presenta des del PSC en
minoria, serà incapaç de fer aquesta tasca. D’11 regidors a 7, que es reparteixen les
carteres del cartipàs d’una manera bastant peculiar, creant figures omnipotents al marge
de l’alcaldia, i d’altres que haurien de tenir molta més força, sense contingut. Nosaltres des
de l’AEB no prejutjarem la composició tècnica d’aquest govern, amb la que discrepem
evidentment, sinó els seus fets. Un aspecte en el que no concordem es en la designació
dels càrrecs de confiança. Des de l’AEB pensem que els únics càrrecs en els que ha
dipositat la confiança la ciutadania som nosaltres, els 17 regidors que estem asseguts avui
en aquesta sala. Vostè senyora Menor, nomena tres càrrecs de confiança que son càrrecs
de confiança seus, de l’alcaldessa. No son càrrecs de confiança del Ple municipal.
Necessita Badia un càrrec de confiança que cobri 50.000 euros? Més que vostè. Senyora
Alcaldessa, un càrrec que cobri més que la primera autoritat de la ciutat, quan no se sap
ben bé quines atribucions ha tingut fins ara, ni les que tindrà. Necessitem un càrrec de
confiança per a gestionar el poliesportiu cobrant 42.000 euros anyals? Necessitem que els
tres càrrecs de confiança s’enduguin més de l’1% del pressupost municipal? En ho podem
permetre? Des de l’AEB considerem que no. Remarquem, sobretot, el caràcter
d’excepcionalitat que ha de tenir la figura d’un càrrec de confiança. Alcaldessa, comença
malament la legislatura mostrant la debilitat del seu govern. Fet per vostè soleta, sense
consultar a l’oposició. Vostè ens convoca per a donar-nos coneixement d’aquest govern, i
no pas per a demanar-nos opinió. Vostè obvia que està sola i que hi ha un Ple en el que
està en minoria, que haurà d’aprovar les resolucions que aquest govern vulgui tirar
endavant. Li demanem reflexió sobre aquest particular, i li ho recordarem cada vegada que
sigui necessària”.
L’alcaldessa diu: “Agrair el vot de confiança o el benefici del dubte de la resta de grups, i
contestar al senyor Quim Duran, hem de dir que la composició d’aquest govern i tot el que
s’està donant a conèixer en aquest Ple, ho vaig consultar als regidors de l’oposició a la
Junta de Portanveus fa dues setmanes. Evidentment en aquesta reunió, que vostè va estar
present, aquest plantejament que em fa avui em sobta perquè no ho va far en cap cas. I en
aquell moment es que vam plantejar-ho entre tots i totes els que estàvem en aquella
reunió. Primer jo vaig comentar que era un tema temporal, fins que entre tots plantegem
quina es l’estructura de personal que necessita l’Ajuntament, i entre tots i totes decidim
quin es el pressupost municipal que aprovarem de cara a l’any que ve. I jo vaig demanar
que, en el moment en el que s’havien de fer canvis dins de l’estructura de l’Ajuntament,
s’havien de fer amb un traspàs, perquè evidentment aquestes persones compleixen una
funció, i l’estan fent ben feta. Per tant, jo la única cosa que vaig demanar i vaig plantejar
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en aquesta reunió es, entre tots i totes, decidirem quina es l’estructura de personal que
hem de tenir. I es el que es van plantejar en aquesta reunió, i no digui que no...es com si
ara jo arribo aquí i dic, com jo soc la que mano, informo al Ple municipal de quin son la
meva estructura de govern i els càrrecs de confiança, i això no és cert, senyor Duran. Això
no és cert, perquè es va plantejar i es va comentar. Una altra cosa es que ens agradi més o
menys, però no digui coses que no son certes. Perquè es va plantejar, i es va comentar en
una reunió llarga i estesa. Més enllà de que pugui semblar millor o pitjor, que això es una
altra discussió, és personal que està complint unes tasques dintre de l’organització, que si
els traiem haurem de fixar uns altres, perquè evidentment dintre de l’estructura d’Esports,
en l’Ajuntament no hi ha ningú més. També ho vaig comentar l’altre dia, no hi ha ningú
més. Si aquesta persona deixa de complir amb la seva funció, haurem de treure la plaça de
tècnic d’Esports, perquè sinó ens quedarem sense tècnic d’Esports. La mateixa cosa passa
amb la responsable de Recursos Humans. Si avui diem que no és ella, haurem de plantejarnos el procediment necessari per a cobrir aquesta plaça. Llavors, jo la única cosa que vaig
demanar és bueno, anem a parlar-ho. Perquè d’avui per demà, el que estem fent es un
descavall a l’organització des d’un punt de vista tècnic, perquè si una cosa no li sobra en
aquest Ajuntament son tècnics, i sinó, quan ja vegi l’estructura tècnica de personal
d’aquesta casa, s’adonarà de que no hi sobren tècnics dins de l’estructura d’organització.
Potser hi ha àrees que estiguin més dotades que d’altres, o potser hi ha àrees que tenen un
aparell administratiu més gros que d’altres, i potser les càrregues de treball no estan ben
bé definides, però tècnics no en sobren. Llavors, jo espero que el temps ens doni la raó, es
una legislatura nova, en la que evidentment tots plegats hem d’aprendre a funcionar d’una
altra manera però tots plegats, ha parlat vostè de que l’equip de govern ha estat incapaç
d’arribar a un acord. Bueno, això és relatiu. Quan hi ha un procés de negociació entre
vàries formacions polítiques, parlem entre tots. Si vostè no coneix...bueno, si coneix
perquè l’hem publicat, totes les formacions polítiques, quines han estat les raons que han
motivat que no n’hi hagi un acord de govern. No es per la incapacitat del PSC d’arribar a
un acord, sinó per d’altres raons que també s’han de parlar, perquè també estaven
publicitades en les notes de premsa de cadascuna de les organitzacions. Bueno, en el cas
del PSC ho vam comentar, en el cas d’ICV-EUiA també, però no es en qualsevol cas, que
cap de les organitzacions ha dit no, es que nosaltres no volem perquè el PSC és incapaç
d’arribar a un acord. En qualsevol cas això no ho ha dit ningú. Fer aquest tipus
d’afirmacions, doncs bueno...penso que no son del tot correctes. I també, evidentment es
una època diferent però no només pels que governem, sinó també pels que estem a
l’oposició, perquè per a arribar a acords s’ha d’estar disposats a arribar a acords, i la
negociació de postures que poden estar en un començament allunyades, una negociació
significa que, si jo plantejo a, i tu planteges c, podem arribar a un acord en b. No dir jo
baixo a b, però com que jo no vull moure’m del c, mai arribarem a un acord. Això també és
una incapacitat d’arribar a acords. I això ens hauríem de plantejar-ho tots plegats, si volem
arribar a acords. Una altra cosa es que cadascú no vulgui modificar els seus plantejaments,
i això s’hauria de dir també, això s’hauria de saber, perquè si en una negociació es planteja
no, la meva postura és inamovible, també ho hauria de dir al començament, perquè el
temps es de cadascú, com ha dit vostè abans, i penso que no ho hem de perdre tots
plegats”.
Seguidament pren la paraula el senyor Joaquim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB,
que diu: “Bé, nosaltres hem dit que jutjarem aquest govern pels seus fets. En tot cas el que
hem fet és remarcar el caràcter d’excepcionalitat que ha de tenir la figura dels càrrecs de
confiança. Ja veurem si sobren, si fan falta, o si s’ha de crear la figura tècnica perquè
tingui justament aquest tarannà tècnic i no pas polític. Nosaltres afavorirem la
governabilitat, com no pot ser d’una altra manera, d’aquesta ciutat, i mirarem d’arribar a
acords amb el PSC i amb la resta dels partits polítics ja ho vaig manifestar en el ple
d’investidura, sempre i quan els interessos dels quals estiguem parlant siguin els interessos
de Badia, i sempre i quan compti amb la participació ciutadana. I sobre la modificació de
plantejaments concordo amb vostè”.
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2. PERIODICITAT SESSIONS PLE MUNICIPAL
Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament, s’obre un torn de paraules.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de
CiU, que diu: “Hi havia alguna altra proposta sobre la taula relativa a l’horari en que s’havia
de dur a terme els plens de la Corporació. Des de CiU vam demanar que es mantinguessin
els plens a les 7 de la tarda per tal de facilitar al compatibilitat professional de la meva
tasca en concret com a regidora, i des d’aquí voldria agrair a tots els grups que han
facilitat aquesta petició, i que al final es pugui aprovar mantenir l’horari malgrat no era la
idea inicial de l’equip de govern. Gràcies a l’equip de govern, i sobretot als grups de
l’oposició que també van facilitar el tema, i això ha fet que tots plegats podem arribar a
una unanimitat al respecte”.
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que
diu: “En el ánimo de intentar combinar nuestro trabajo o la dedicación a la cosa pública, al
deber de los ciudadanos, este grupo político ha dado apoyo a la propuesta de que los
plenos sean el último miércoles de cada mes a las 7 de la tarde”.
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.
S’acorda:
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades per Reial Decret 424/2011 de 28 de
març, el passat dia 22 de maig de 2011, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari
procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament Orgànic Municipal, a
l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 19 del Reglament Orgànic Municipal,
el Ple, que segons la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, pot
celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, celebraran en tot cas les sessions ordinàries
amb periodicitat de 2 mesos com a mínim.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l’article 46.2.a) de la Llei
7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i amb l’article 19 del
Reglament Orgànic Municipal,
S’acorda:
Primer. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació que es celebraran amb
caràcter ordinari tindran lloc l’últim dimecres no festiu, de cada mes, a les 19 hores, en el
Saló de Sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.
Segon. Facultar a la senyora alcaldessa, assistit per la Junta de Portaveus per suspendre la
celebració del Ple Ordinari, com a conseqüència dels períodes vacacionals o altres
eventualitats, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per a
posposar o avançar els dies i hores de celebració de les sessions ordinàries del Ple quan el
dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional o altres circumstàncies
suficientment motivades.
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els Regidors afectats i als Caps de les diferents
àrees, pel seu coneixement i efectes.
3. PERIODICITAT SESSIONS JUNTA DE GOVERN LOCAL
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Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament, s’obre un torn de paraules.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de
CiU, que diu: “Jo com he dit abans, des de CiU atorgarem a l’equip de govern el benefici
del dubte i, evidentment si l’equip de govern considera que és millor fer un canvi de dia
respecte la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local per a treballar millor i
adequar millor la feina als tempus que ells han considerat i calculat, evidentment donarem
suport a aquesta periodicitat proposada per vostès i això si, el que faríem seria un prec, i
és que la informació relativa a totes aquestes Juntes de Govern Local ha estat com a
mínim complicada perquè s’ha atorgat informació d’aquestes Juntes de Govern per
diverses vies, al final es va decidir que nosaltres ja ho consultaríem quan aquestes actes
estiguessin penjades a la web, això per motius obvis és poc pràctic perquè sempre hi ha un
retard respecte la publicació d’aìxò, i el que si que demanaria es que se’ns facilités amb la
màxima celeritat, encara que fos la preacta a nivell provisional, doncs totes aquests
sessions de la Junta de Govern Local tant bon punt sigui possible”.
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que
diu: “Badia necesita que la fuerza política empiece a governar ya, y es por eso que damos
apoyo a este punto”
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del
PP, que diu: “Nosotros en un principio nos íbamos a abstener puesto que el dia de
celebración de la Junta de Gobierno Local es algo de designación del equipo de gobierno.
Dada en la Junta de Portavoces la explicación por la Sra. Alcaldesa de que antes se hacía
los viernes, y que ahora se hacía los lunes puesto que habían temas pendientes del fin de
semana, entendemos que es lo lógico, lo razonable y lo que facilitará el buen
funcionamiento. Y remarcar también lo mismo que ha dicho la Sra. Marta, representante de
CiU, lo que si pedimos por favor es que la información de estas Juntas de Gobierno Local
nos lleguen puntualmente. En la forma que sea, pero que nos lleguen”.
Seguidament pren la paraula el senyor Joaquim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB,
que diu: “Nosaltres des de l’AEB també donarem suport a aquest punt. El que volem
manifestar es que la Junta de Govern no veurà ratificada al Ple municipal tot allò que
resolgui, com passava fins ara. Es a dir, abans el PSC anava a la Junta de Govern Local,
resolia el què correspongués, i arribava al Ple i tenia majoria absoluta. Això no passarà ara.
Llavors una mica hauríem de tenir present que la composició del Pla ha canviat, llavors fora
bo primer de tot tenir la informació, com la resta de portanveus ha manifestat, i tenir
present que no aprovin alguna cosa que després s’hagi de veure ratificada pel Ple, i potser
el Ple tiri enrera. No se si m’he explicat. Si? Llavors jo juntament el que han fet la resta de
portanveus, demanem que les actes de les Juntes de Govern no arribin en paquets de sis
mesos com arribaven fins ara, sinó com a mínim un cop al mes, i seria desitjable també
tenir informada l’oposició abans de penjar qualsevol resolució a la web municipal”.
L’alcaldessa diu: “Només per aclarir un parell de coses. Primer, evidentment el prec de
facilitar informació de les actes amb més agilitat, intentarem complir-lo, ho complirem. I
després només per aclarir un concepte. Els acords de Junta de Govern Local, les
competències de la Junta de Govern Local son unes, i les competències que te el Ple son
d’altres. El que ha de ratificar el Ple son algunes resolucions d’Alcaldia que les ha de
ratificar el Ple. En qualsevol cas, el acords de la Junta de Govern no. Però bueno, que
entenc ’esperit de les seves paraules, però per un tema conceptual també val la pena
aclarir-lo”.
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat.
S’acorda:
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De conformitat amb el que disposen l’article 46 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de
les bases del règim local, article 54 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 18 del Reglament
Orgànic Municipal, en relació a la periodicitat i hora de celebració de la Junta de Govern
Local, s’acorda:
Primer. Que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que han de tenir lloc cada
7 dies, es celebrin el dilluns a les 11 hores i 30 minuts, per a la qual cosa queda
expressament facultada per aquest Ple.
Segon. Facultar a la senyora alcaldessa per a suspendre la celebració de les sessions de la
Junta de Govern Local del mes d’agost i per alternar les de Setmana Santa i Nadal, com a
conseqüència dels períodes vacacionals, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes
municipals, això com a posposar o avançar el dia i hora la celebració de les sessions
ordinàries de la Junta de Govern Local, dins de la mateixa setmana de la seva celebració,
qual el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional o altres
circumstàncies suficientment motivades.
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els caps dels diferents serveis municipals, pel seu
coneixement i efectes.
4. CONSTITUCIÓ GRUPS POLITICS MUNICIPALS
S’acorda per unanimitat:
De conformitat amb el que preveu l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim Local i 46 del Reglament
orgànic municipal en relació amb la constitució dels grups polítics municipals.
Atès que per part dels regidors de la corporació s’ha comunicat a aquesta alcaldia la
voluntat de constituir diferents grups municipals.
S’acorda:
Primer. Prendre raó i declarar vàlida la constitució dels següents grups polítics municipals:
-

Grup
Grup
Grup
Grup
Grup
Grup

municipal
municipal
municipal
municipal
municipal
municipal

Socialista
de l’Alternativa d’Esquerres per Badia
del Partit Popular
d’Iniciativa per Catalunya Verds
de Convergència i Unió
de Plataforma per Catalunya

5. ASSIGNACIÓ GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament, s’obre un torn de paraules.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de
CiU, que diu: “A les Juntes de Portanveus s’ha estat discutint, s’ha estat analitzant, s’ha
estat debatint llargament sobre les atribucions dels grups polítics i sobre el càrrecs electes,
i finalment s’ha arribat a un acord per unanimitat. Clar, quan la distribució del Consistori es
com la que es enguany, que és qualitativament diferent a la composició del Consistori de la
legislatura passada, ara tenim un govern en minoria, i a la passada legislatura teníem un
govern amb majoria absoluta. Quan això era així, el govern era qui decidia l’orientació de
vot,i els demés d’alguna manera podíem anar fent el que nosaltres consideràvem necessari
en funció del nostre perfil, però l’equip de govern no ens necessitava a ningú per a aprovar
res. Ara la distribució del Consistori ha canviat. L’altra dia, en una Junta de Portanveus un
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company d’aquí, un company regidor, deia que ara, donat que el govern es en minoria, el
govern som tots. Clar, això que equival a dir? Això equival a dir que quan s’arriba a un
acord per unanimitat a la Junta de Portanveus, un acord vol dir que s’ha de votar a favor,
es a dir que hem donat ple suport a allò al qual hem arribat a un acord, sinó no te cap
sentit. Abstenir-se equival a tenir una postura neutra, a no mullar-se, i a deixar que
decideixin els altres. I ara la situació és complicada. Ara tenim greus problemes. Tenim una
crisi econòmica a sobre important. Tenim una alta taxa d’atur en el nostre municipi i, amb
el govern en minoria que tenim, necessitem deixar clar quina es la nostra postura. La de
tots. I la nostra postura en el plenari no pot ser diferent a la postura que tenim a la Junta
de Portanveus. S’exigeix coherència. Necessitem deixar clar quina es la nostra postura, i
fer-ho a través d’una orientació forta, clara i transparent. Nosaltres sí serem responsables.
Sí serem responsables des de CiU. I s’ha decidit congelar ambdues i discutir-ho quan arribi
tota la discussió de pressupostos que començarà en breu, donat que s’ha d’aprovar el
desembre. Per tant, nosaltres donarem suport a allò que tots els grups han acordat per
unanimitat”.
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que
diu: “Si que es verdad que hemos estado a punto de llegar a un acuerdo en la Junta de
Portavoces para la reducción, que es una propuesta que hacía el grup municipal d’ICVEUiA, y era la reducción de un 10% de la asignación de los grupos municipales. Como ya
lo ha leído en la preacta la Secretaria, habeis visto la cantidad que es, 900 euros por
grupo municipal, nosotros proponíamos la reducción de esa cantidad un 10%. Es una
cantidad simbólica. Sabemos que no resuelve el tema de la crisis, sabemos de los
problemas de los efectos de la crisis que ahora estamos viviendo eso no lo resuelve,
porque entre pagar el alquiler del local, el agua, los que tengamos teléfono, lo que sea de
estas cosas de los locales, pues de hecho las retribuciones que recibimos son públicas de
alguna manera, per pienso que en el momento que vivimos, es el momento que todos y
cada uno, tenemos que arrimar el hombro, quien pueda más, mas, quien pueda menos,
menos, pero que todos tenemos que arrimar el hombro en este momento que estams
viviendo. A raíz de esto, el acuerdo es echado para atrás por el siguiente punto, por el
punto número 7 que luego trataremos. Es echado para atrás. Yo siendo coherente planteo
la reducción del 10% que vienen a ser 90 euros por grupo al mes en este punto, y pido el
apoyo del resto de este Consistorio porque creo que es justo, es insignificante
económicamente, ya he dicho la cantidad que es, pero yo pienso que en los momentos que
vivimos requiere que quien puede más que aporte más, quien pueda menos que aporte lo
que pueda. Y esa es nuestra propuesta. Y con relación al punto como es normal, al no
poderse tirar para adelante, y para dejar abierta la posibilidad de que podamos seguir
negociando y podamos llegar a un acuerdo durante la legislatura, porque la legislatura es
muy larga, nos vamos a seguir encontrando, y vamos a seguir hablando todos los grupos
municipales, y creemos de alguna manera que Badia ahora necesita de todos, de todos, y
ahí es la afirmación que ha hecho la Sra. Figueras de un regidor del Consistorio, que el
gobierno somos todos, y la responsabilidad la tenemos que asumir todos, y entonces, por
lo tanto, yo en este punto me abstendré”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del
PP, que diu: “A mi me gusta normalmente ser clara y breve. Voy a intentarlo. En la Junta
de Portavoces hemos hablado de la congelación, tanto de grupos municipales como de
sueldos. La propuesta que ha hecho...porque es que es muy fácil aquí vender la moto de
que somos más solidarios que nadie y aportamos más que nadie, y queremos solucionar los
problemas más que nadie. Es muy bonito decirlo. Pero a la hora de actuar es
completamente diferente, con lo cual el Sr. Argueta, representante de ICV-EUiA, ha hecho
la propuesta, es cierto, de rebajar el 10% la asignación de grupo municipal, que daba 45 ó
50 euros menos, a lo cual hemos respondido que cualquier trabajo por pequeño, por grande
que sea, tiene que dignificar a la persona, y las herramientas de ese trabajo en nuestro
caso, son las atribuciones al grupo municipal, puesto que tenemos que afrontar los pagos
de sede, de material, de luz, de agua, etc. Todos hemos estado de acuerdo en aceptar un
5% de esa reducción, y una congelación de los salarios de los regidores, y en diciembre o
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en noviembre, cuando llegaran los presupuestos, hacer un replanteamiento tanto de las
asignaciones como de inversión del dinero que retiramos para invertirlo en lo que sea, en
ocupació, en formación, en lo que sea. Esto es el acuerdo de la Junta de Portavoces. Y es
a lo que hemos llegado todos, con lo cual estoy de acuerdo con la representante de CiU
que si donde dije digo diego, pues ahora es el momento de realmente demostrar que
tenemos esa capacidad de trabajo. De trabajo en el Ayuntamiento y fuera del
Ayuntamiento, porque todos los acuerdos que llevemos aquí, todo aquello que
propongamos y todo aquello que trabajemos, repercutirá única y exclusivamente en
nuestro municipio, y en la gente de nuestro municipio”.
Seguidament pren la paraula el senyor Joaquim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB,
que diu: “Jo també intentaré, com la senyora Antonia, parlar bastant clar. L’AEB portava
una proposta en aquesta Junta de Portanveus que era de rebaixar un 5% l’aportació als
grups municipals i un 5% els sous de regidors. Estem parlant d’aquest punt i estem parlant
del punt 7è. En el moment en que nosaltres arribem, desconeixíem que es va fer amb el
decretazo de l’any passat també aquesta retallada als càrrecs electes que tenen
responsabilitats de govern. Desconeixíem aquest fet. Nosaltres, vosaltres ho sabeu
perfectament, tenim un mandat de l’assemblea i arribem a la Junta de Portanveus amb
unes directrius que aprova l’assemblea. Llavors, que es el que ha passat. Arribem al primer
punt, el punt de l’aportació als grups municipals i tots, a la Junta de Portanveus, hem
aprovat aquesta rebaixa del 5%. Quan s’arriba al punt 7è, nosaltres estàvem per votar a
favor d’aquesta baixada del 5%, i just poc minuts abans, quan es vincula els sous dels
regidors, clar nosaltres no podem votar a favor perquè veníem amb unes directrius de la
nostra assemblea. Llavors, què es el que farem? En el moment en què es congela tant
l’aportació com els sous dels regidors, l’AEB s’abstindrà en els dos punts. Això no vol dir
que no estem disposats a arribar a tots els acords que faci falta, ens em emplaçat en una
comissió especial per a vincular aquest tema en els pressupostos del 2012, i nosaltres
serem conseqüents, d’alguna manera hem de dir que ni la retribució dels càrrecs a Badia
del Vallès dels regidors que tenen responsabilitat de govern no és una cosa excessiva ni ho
ha estat mai, és cert que des de l’any 2007 aquesta retribució dels regidors electes ha
estat congelada, mentre els sous dels treballadors públics ha pujat un 6,3% sinó vaig errat,
pel que m’heu comunicat. Si a més a més pugem la baixada que va patir els càrrecs amb
responsabilitat del 7%, la pèrdua de poder adquisitiu de les persones que tenen
responsabilitat de govern és evident, i nosaltres hem de ser corresponsables. Al ser
desconeixedors al arribar a la Junta de Portanveus d’aquest fet, no podem fer altra cosa
que abstenir-nos, crec que es la postura més conseqüent”.
L’alcaldessa diu: “Únicament per a fer un prec. Si una data no se sap amb certesa, no
s’afirmi. Es a dir, si jo soc desconeixedor d’un fet, el que jo no puc dir es afirmar-ho
categòricament per després desdir-me del que he dit abans. Es un prec que ja faig perquè
acostumem massa a dir coses que pensem que son, i després ens adonem que no son,
perquè ens fem mal. Ens fem molt de mal amb això, i es un prec que faig. I un altre prec
que faig i es en la mateixa línia que he dit, avui ha passat el que no ha de tornar a passar.
Es a dir, si tots plegats hem d’arribar-hi a acords, perquè es una exigència que l’esteu fent
a l’equip de govern que està governant en minoria, i és un prec que li feu a l’equip de
govern, que hem d’arribar-hi a acords, tots plegats hem d’actuar en conseqüència. I si
demanem que l’equip de govern modifiqui determinades maneres o determinades formes de
treballar per a tenir tots plegats més temps per a arribar-hi a acords, probablement tots
hem de modificar determinades maneres de treballar perquè aquestes coses no tornin a
passar. Perquè passaran molt sovint. Si arribem a un acord i després per funcionament
intern d’un grup, d’un partit o del que sigui, no podem mantenir o no podem arribar a un
acord perquè el funcionament intern, que cadascú te el seu, doncs bueno, ens hauríem de
mirar, perquè tornarà a passar. I després serà que es que no volem arribar a acords, però
es que al final serà impossible arribar a acords. I això no ha de tornar a passar, perquè com
bé ha dit la senyora Marta Figueras, si tots volem governar i tots volem ser partícips en la
pressa de decisions, primer ens hem de posicionar, perquè el fàcil es que es posicioni
l’altre, que s’equivoca, que s’equivoqui ell. Perquè jo quan dic que no he posat masses

15

problemes amb l’aprovació d’això o de l’altre, hem quedo bé. Ara si surt malament, es que
jo ja vaig dir amb la meva abstenció que es que probablement no era el més correcte, això
primer. Segon, per a poder tenir un posicionament, nosaltres evidentment hem de tenir
totes les eines i tota la informació, perquè tots els grups sàpiguen o tinguin tota la
informació per a poder-se posicionar, i això serà responsabilitat de l’equip de govern, però
també és veritat que la resta de grups han de fer ben feta la seva feina, i quan un arriba a
un acord o un fa un posicionament determinat mantenir-lo, i sinó ho pot fer que no el faci,
perquè sinó al final acabem amb un malentès o amb una falta de coordinació a l’hora de fer
determinats posicionaments enfrontats, i penso que no es la manera que hem de començar
a treballar tots plegats, perquè entre tots hem de començar bé, i es un prec que faig des
de la meva posició de presidenta de la Corporació, sense posicionar-me mes enllà dels
posicionaments concrets de cada grup”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de
CiU, que diu: “Sense que serveixi de precedent, jo estic d’acord amb el que vostè acaba de
dir. La veritat es que em preocupa molt el que ha passat avui. Em preocupa molt. Perquè
aquest era un tema que teníem sobre la taula. Es un tema fàcil, es un tema que el portaveu
de l’AEB comenta que eren desconeixedors d’això, però a mi em sorprèn molt. Jo respecto
absoluta i totalment, i vostès ho saben, que treballin en assemblea. Però clar, això implica
que es necessita una comunicació màxima i eficaç. No entenc com tenim vostès 3 regidors
en el 2007 quan tot això es va aprovar, un dels quals repeteix, vostès no estiguin
informats de que això va succeir com va succeir ahir. No ho entenc. Però en el cas de que
això passi perquè pot passar, perquè som humans i persones, i de vegades ens
equivoquem i això en passa a tots, a mi la primera, llavors el que està clar es que s’ha de
tenir la suficient cintura com perquè en un moment donat, doncs ser responsable, i si
s’acorda algo a la Junta de Portaveus, després defensar exactament el mateix aquí. O
sigui, no estic demanant altre cosa que el que es defensa a la Junta de Portanveus a porta
tancada, després ho defensem aquí, perquè sinó, es molt fàcil que aquí uns quants, i ara
no ho dic per vostès, que quedi clar. Ara no ho dic per l’AEB. Defensar a porta tancada una
cosa i després en el ple defensar una altra. Més coses. Quan vostè senyor Argueta, ha dit
que “quien pueda más, más, i quien pueda menos, menos, és curiós perquè vostè ara diu
això i a dintre ha estat defensant retallades lineals, que això ha encetat un debat que és
just i no és just, etc. etc. Vostè a porta tancada defensa retallades lineals, i aquí diu el que
pueda más más y el que pueda menos menos. Clar, una mica de compte amb això.
Després, poso de relleu el que ja s’ha repetit tres cops i se seguirà repetint al llarg de la
legislatura i m’agrada i va ser molt encertat, si el govern som tots som tots. Es a dir, que si
jo ara m’abstinc, jo m’abstinc, perfecte. Però resulta que si el que governa que es el PSC
també s’absté, aquí no s’aprova res. Oi que no? Doncs si els que governem son tots, i hem
acordat que a la Junta de Portanveus aquí es congela tot, no per a res, no perquè vulguem
fer les coses malament, sinó perquè necessitem tenir dades precises, veure quins seran els
ingressos totals que rebrà l’Ajuntament del Vallès, veure quina serà la relació de despeses
que tenim, i a partir d’aquí redistribuir tota l’ordenació, si cal començar de nou tot el
Capítol I que es on s’inclou tot això, i a partir d’aquí, què hem de fer retallades importants
a les retribucions als càrrecs electes? Si s’ha de fer, es fa. Si s’ha de fer, una altra cosa es
que valorem si s’ha de fer o no, però sense dades aquestes coses no es poden valorar bé.
A les retribucions del grups municipals, tres quarts del mateix, si s’ha de fer es fa. Però es
necessiten dades sobre la taula. Per tant, què s’ha decidit allà dintre? Congelem. I en el
debat de pressupostos que insisteixo, encara que els pressupostos s’aprovin en el ple de
desembre es començarà ja, i suposo que ara mes que mai donat que, insisteixo, el govern
està en minoria, necessitarà arribar a pactes amb les altres formacions per a poder tirar
endavant el ple de pressupostos. Clar, necessitem dades. Per tant, si allà dintre acordem
que estem d’acord amb això, aquí hem de demostrar que estem d’acord. L’abstenció es la
postura fàcil, perquè es el que acaba de dir l’alcaldessa que és això, jo no em mullo i per
tant si surt bé surt bé, i si surt malament surt malament, i jo estic a la postura neutra, i em
preocupa de veritat que això era algo que estava regulat i que podíem tenir informació.
Quan hi hagi temes, que de vegades surten temes que has de prendre una decisió de forma
immediata perquè ha passat alguna cosa greu, o s’ha de modificar alguna cosa, si ja no ens
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en sabem sortir de forma unànime amb això, què farem quan arribin temes més importants
on ens haguem de mullar. De fet es més un prec que no pas altra cosa. Nosaltres,
insisteixo, votarem a favor”.
L’alcaldessa diu: “El senyor Argueta, per al.lusions, te la paraula”.
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que
diu: “La propuesta no es que no sea clara ni transparente, que son las palabras que han
salido, y no es que no sea breve. Es breve y clara y transparente. El problema que yo le
veo aquí es que el acordar un punto, el llegar a acuerdo en un punto no queda implícito
acordar...el llegar a un acuerdo en el punto número 5, no significa que demos por hecho el
acuerdo del punto número 7, Sra. Figueras. No. Porque después yo en el punto número 7,
me extenderé un poco más, y explicaré los conceptos generales, en los cuales se basa mi
argumento, pero en este caso yo si digo no, señor, y aquí quien pueda más, quien pueda
menos rectifico, porque yo lo hago en conceptos generales, nosotros proponemos que la
crisis no la paguen los de siempre, pedimos un incremento fiscal a las grandes fortunas de
este país, y de eso soy conocido, muchos de vosotros que sabeis muy bien de quienes y
de qué estoy hablando”.
Seguidament pren la paraula el senyor Joaquim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB,
que diu: “Per una banda estic d’acord amb el senyor Argueta, en el punt de que el que s’ha
fet aquí es vincular un punt amb un altre. Nosaltres en cap cas el que fem es parlar una
cosa a porta tancada, i una altra cosa a porta aquí, davant del públic. No, no, no. En el
punt de l’assignació dels grups municipals, s’ha acordat una reducció d’un 5% i nosaltres
hi votàvem a favor. Un minut abans d’entrar a vincular-ho amb el punt 7, buscant la
unanimitat, que nosaltres no els hi podíem donar, llavors es quan han vinculat i han
proposat congelar tant l’assignació en els grups municipals com l’assignació dels regidors,
per tant, el que es defensa allà dins es el que es defensa aquí fora. Que no es digui el que
no és. El nostre posicionament , el tema de l’abstenció no és gens còmode com diu vostè.
Nosaltres el que hem fet és ser conseqüents amb el que s’ha acordat un minut, amb el que
s’ha parlat un minut abans d’entrar. Ara parlarem del que deia la senyora Alcaldessa sobre
el tema de la planificació i del temps. És cert, s’ha constituït l’Ajuntament el dia 11, hem
tingut una festa major pel mig, hem tingut un pont festiu pel mig, i finalment ens trobem
dues hores abans del ple extraordinari, per fixar i parlar directament en Junta de
Portanveus. Segurament, i esperem que sigui així, planificant i treballant amb més temps,
aquesta situació que s’està donant avui, no es repetirà”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de
CiU, que diu: “Senyor Duran, que jo això de votar una cosa dintre i una altra afora ho he
dit abans i insisteixo, no ho he dit per l’AEB, i se que m’ha entès perfectament. No entenc
perquè ara vostè em respon així, primer. Segon, els punts 5 i 7 s’han vinculat per un
motiu. Perquè tot el debat que s’ha fet en la Junta de Portanveus s’ha fet de forma
conjunta. I vostè te raó en una cosa: com que ha hagut la festa major, etc. etc., no s’ha
pogut estudiar amb condicions, motiu pel qual la proposta era deixar-lo tot com està, i
discutir-ho en pressupostos. Aquest era el motiu bàsicament, i ja està, no m’estenc més”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del
PP, que diu: “Bàsicamente es que antes no me había visto. Decirle al Sr. Argueta que lo de
la brevedad y la claridad no lo decía por usted, lo decía por mi, que me gusta ser breve y
bastante clara. No era por su propuesta ni mucho menos. Decir que entiendo, no soy la
defensora de nadie, pero entiendo la postura de la AEB puesto que venía con una posición
de voto y con unas ideas predeterminadas muy diferentes a las que luego en la Junta de
Portavoces, se han manifestado y que desconocía, con lo cual puedo entender la
abstención del grupo de la AEB, puesto que su idea en cuanto a la propuesta en cuanto a
este punto, era completamente diferente. No entiendo otras cosas, ni entiendo desde luego
al Sr. Argueta, representante de ICV-EUiA, porque sí que es verdad que hemos quedado en
la Junta de Portavoces todos en esto, que se congelaba, que está vinculado tanto lo de
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grupo municipal como asignación de regidores, porque está vinculado, lo queramos o no.
Porque todos formamos un grupo municipal bajo unas siglas diferentes, y somos regidores
de esas siglas, de ese grupo municipal, y hemos quedado en una cosa. Y si el diálogo, la
facilidad de gobernar para todos es esta, pues mal empezamos, y solamente quería aclarar
esto, y que lo de la brevedad y la claridad era refiriéndome a mi, claro”.
L’alcaldessa diu: “Jo només aclarir un punt. ICV-EUiA tampoc tenia una altra proposta. No
va venir a la Junta de Portanveus amb aquesta proposta, que tot s’ha de dir, la discussió
ha estat, evidentment s’han discutit tots dos punts, en un és cert que tota el debat que
hem mantingut a la Junta de Portanveus s’ha enllaçat els temes, i és veritat que hem entès
que tot anava junt, i que és veritat que l’acord des dels plantejaments inicials d’un grup i
dels altres, hem entès que havíem arribat a un acord en aquest sentit. Això també és cert.
Però és veritat que ICV-EUiA també tenia un altre posicionament i que va defensar que no
al fet de congelar, la postura de la congelació venia d’una proposta que vam fer nosaltres
en la Junta de Portanveus que es va celebrar fa dues setmanes, i es el plantejament inicial
que vam plantejar nosaltres de dir, bueno es un tema que hem de discutir o hem de tenir
un plantejament de cara al pressupost, fer una anàl.lisi realment de quina ha estat
l’evolució de les retribucions del càrrecs electes durant tota la legislatura passada, per a
tenir una foto clara de realment el que estàvem parlant, també per a fer-nos tots una idea
del que estàvem parlant. Jo penso que tampoc te massa sentit continuar amb un cruce de
palabras de qui te raó, qui no la te, penso que entre tots el que hem de fer es intentar que
això no torni a passar, i que intentar arribar a acords, i si es pot, perquè també és veritat
que hauran vegades que no ens posarem d’acord i tampoc no passa res, i hauran vegades
que ens posarem d’acord uns grups i no d’altres, evidentment el millor per a tots es arribar
a unanimitat en tots els punts, però hauran punts que no hi podrem, perquè cadascú
també, som formacions polítiques diferents amb una ideologia i una manera de treballar
diferents i una ideologia diferent i una manera de veure les coses diferent, i no passa res,
però bueno, aclarir això, que si que és veritat que van haver-hi plantejaments diferents, i
que ICV-EUiA va fer una proposta diferent. No se si vol afegir alguna cosa molt breument,
però sense obrir un altre debat si us plau, perquè penso que ja el tema a la gent del públic
ja li ha quedat clar tot el que ha passat a la Junta de Portanveus. Molt breument, si us
plau”.
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que
diu: “Yo no quiero extenderme más, pero dejar las cosas claras. Que aquí está muy bien la
aclaración que ha hecho la Sra. Eva Menor, la alcaldesa, que si que había una propuesta de
una reducción de un 10%, se ha llegado a un acuerdo del 5%, de la reducción de un 5%
de la asignación de los grupos municipales y claro, yo lo siento mucho, nosotros creemos
firmemente, políticamente, que hay que apretarse el cinturón y nos tenemos que apretar el
cinturón todos, y en este caso, sigo defendiendo el acuerdo de la Junta de Portavoces en
el punto número 5 de la reducción del 5%, y yo espero que se apruebe esto”.
A continuació es procedeix a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per 12
vots a favor (PSC, PP, CiU, PXC) i 5 abstencions (AEB, ICV-EUiA):
S’acorda:
Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret
2568/1986, de 28 de novembre, els Grups Polítics Municipals tenen dret a disposar d’una
infraestructura mínima de mitjans materials i personals per a l’exercici del càrrec, el que,
donades les possibilitats funcionals d’aquest Ajuntament, aconsella la necessitat d’assignar
una quantia econòmica de caràcter mensual en concepte d’indemnització per les despeses
realitzades en el desenvolupament de les seves funcions.
De conformitat amb el que estableix l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, el Ple de la Corporació, podrà assignar
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als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix,
idèntic per a tots els grups, i un altre variable en funció del número de membres de
cadascú.
Vistes les distintes comunicacions de constitució de grups polítics municipals.
S’acorda:
Primer. Establir amb efectes del dia 11 de juny, data de constitució de l’Ajuntament a favor
dels diferents Grups Polítics Municipals, una indemnització mensual per despeses
realitzades en l’exercici de les seves funcions, per les quanties següents, tenint en compte
que el component fixa per cada grup és de 890 €
-

Grup
Grup
Grup
Grup
Grup
Grup

municipal
municipal
municipal
municipal
municipal
municipal

Socialista
de l’Alternativa d’Esquerres per Badia
del Partit Popular
d’Iniciativa per Catalunya Verds
de Convergència i Unió
de Plataforma per Catalunya

960
930
920
900
900
900

€
€
€
€
€
€

Segon. Aquestes dotacions s’incrementaran anualment segons l’IPC de l’any.
Tercer. Notificar aquest acord als grups municipals.
6. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS
S’aprova per unanimitat:
Un cop celebrades les Eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011 de
data 28 de març de 2011, el passat 22 de maig de 2011, i constituït el nou Ajuntament,
es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament Orgànic
Municipal, a la creació i composició de les Comissions Informatives de caràcter permanent
d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo d’òrgans complementaris de caràcter
assessor, per fer efectiu el dret que l’article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, atorga a tots els Grups Municipals integrants de la
Corporació.
Atès que en conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica, constituïda per els
articles 58 i 60 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (text refós de la Llei municipal i
de règim Local de Catalunya), en concordança amb els articles 134 i següents del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple de cada Corporació
determinar el nombre i la denominació d’aquestes Comissions Informatives d’estudi i
dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit
competencial de l’Ajuntament com quan neixin amb caràcter temporal amb l’objecte de
tractar temes específics.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb la legislació autonòmica abans
esmentada, en concordança amb els articles 7 i 8 del Reglament Orgànic Municipal i amb
els articles 123 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, en tot allò que no s’oposi, contradigui o sigui incompatible amb els
anteriors, s’acorda:
Primer. Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents:
1. Comissió Informativa d’Economia, Governació i Serveis Generals
2. Comissió Informativa d’Acció Cultural i Social
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3. Comissió Informativa d’Urbanisme, Medi Ambient
Segon. La Comissió Informativa d’Economia, Governació i Serveis Generals assumirà les
competències que l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en concordança amb l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març pel qual s’aprova la Refosa de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, atribueixi a la
Comissió Especial de Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les esmentades
funcions, com a Comissió Especial de Comptes.
Tercer. Les funcions d’aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent, seran
l’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta
de Govern Local i de l’Alcaldia, en aquestes dos últims casos quan aquests òrgans actuïn
per delegació d’aquell, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no
siguin competència del Ple de la Corporació, quan l’òrgan competent li sol·liciti dictamen.
Quart. Aquestes Comissions a excepció de l’Especial de Comptes, celebraran reunions
ordinàries de caràcter mensual, d’acord amb el règim de sessions que cadascuna de les
Comissions estableixi en la seva sessió constitutiva.
Cinquè. Serà President de cada Comissió Informativa l’Alcaldessa o membre de la
Corporació en qui delegui i secretari el que ho sigui de l’Ajuntament o funcionari en qui
delegui.
Sisè. Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar que
hauran de designar els seus representants en cada Comissió i quin d’ells ha de disposar del
vot ponderat en nom del grup, i notificar-ho per escrit a la secretària de l’Ajuntament, dins
del termini d’una setmana a comptar des de l’adopció d’aquest acord. Així mateix podran
designar un suplent per cada titular.
Setè. Facultar a l’alcaldessa per l’adscripció dels diferents representants dels grups
municipals a cada Comissió Informativa, un cop designats pel grup corresponent.
7. RÈGIM RETRIBUTIU, INDEMNITZACIÓNS I RÈGIM DEDICACIÓ REGIDORS
Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament, s’obre un torn de paraules.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de
CiU, que diu: “Intentaré no repetir-me respecte del que s’ha dit del punt 5. En tot cas,
d’una banda mostrar la nostra satisfacció perquè arrel d’una proposta que ja va sorgir en el
2007 i que ara es continua precisant i perfilant i es prendran mesures al respecte, es
vincula l’atribució del regidors a una feina real, i per tant s’enllaça les atribucions del
regidors a l’assistència a plens, a comissions, a juntes i reunions diverses, i es valora el
tema de les penalitzacions de tal manera que, evidentment si algú que encara que sigui
regidor no apareix per la casa o no fa la feina corresponent no cobra, i ja està. Mostrat la
satisfacció del nostre grup pel respecte i donar suport a les alternatives que vinguin de
qualsevol grup i del govern per acabar de perfilar i donar més força a tot això, perfecte. I
més enllà de tot això em remeto a tot el que s’ha comentat anteriorment sobre els pactes i
el fet d’estudiar-ho a pressupostos i tal. Cal dir que des del 2007 tots els sous del càrrecs
electes estan congelats,i això equival a un pèrdua d’un 2% cada any, i cal dir també que
com ja s’ha comentat, els salaris del regidors es van rebaixar també oscil.lant en torn a un
5% des del decretazo...7, un 7%, encara he baixat jo el tema. Un 7%, i això vol dir que la
mesura de congelar-ho ara mateix i transmetre tota aquesta discussió en xifres respecte, i
torno, em repeteixo, a les entrades de diners, despeses i demés que hi haurà en els
pressupostos que s’aprovaran al desembre, doncs ja està tot dit, i per tant nosaltres
votarem a favor ara d’aquesta congelació, i durant el debat de pressupostos en tornem a
parlar”.
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Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que
diu: “Si que es verdad que ha habido desde el 2007 un esfuerzo de la Corporación, de los
cargos electos en la congelación de los sueldos, y que con el decretazo del 2010 en los
cargos de dedicación completa una reducción del sueldo de un 7%, y de los de media
jornada de un 6%, es verdad. Y yo pienso que es de reconocer ese esfuerzo y ese
sacrificio, es de reconocer, y lo reconocemos políticamente, pero creemos que es
insuficiente, que el momento que vivimos requiere de un esfuerzo otra vez más, porque
nosotros de alguna manera necesitamos dignificar cada vez más, y prestigiar a esta
institución que es la única institución, o los únicos representantes electos por sufragio
universal. Podemos cuestionar el sistema o no, podemos estar de acuerdo como se dan las
elecciones, y podemos decir que representamos o no representamos, pero es la única
institución que representa, y yo pienso que tienen que estar pagados y remunerados o
retribuidos dignamente. Muchos de vosotros preguntareis, ¿Y qué es dignamente? ¿Qué es
una retribución digna para los representantes políticos? Bueno, como ya se ha dicho, ya se
han dado las cifras, que algunos gestos he visto. Pues si lo comparamos con el entorno, ya
sea Barberà, Sabadell, Cerdanyola, Sant Cugat, si lo comparamos Badia es una ciudad que
cobran sus representantes políticos muy poco. Yo lo he dicho en el punto número 5 lo de
las asignaciones a los grupos municipales. Ahora se habla de los cargos electos y de los
cargos de confianza. Y allí va, en este apartado es donde va el grueso de mi propuesta que
ayer hice llegar al equipo de gobierno. Nuestra propuesta es que para los cargos electos
haya una reducción del sueldo de un 15%, y el sueldo de la Sra. Alcaldesa una reducción
de un 10%. Esa es la propuesta que hice llegar ayer, que hicimos llegar el grupo político de
ICV-EUiA al equipo de gobierno, y una reducción de la misma cantidad, del 15% de los
cargos de confianza, y pasar de 3 cargos de confianza a 2 cargos de confianza. Esa es la
propuesta en concreto que hemos hecho. Si la cuantificáramos sin hacer demagogia
tampoco es la solución al problema. Tampoco es la solución a los graves problemas que
estamos padeciendo los ciudadanos de Badia. Tampoco es la solución, pero otra vez más
me repito, necesitamos de alguna manera que veais que aquí lo que de alguna manera lo
que intentamos es que hay transparencia, y lo que intentaremos es esto, y esta fuerza
política intentará y exigirá al equipo de gobierno que haya más transparencia. Que la hay,
pero que haya más transparencia todavía y más información, y esto es y será público,
porque eso es público, y esa es nuestra propuesta. Y aquí es donde ha habido la confusión.
Si llegamos al acuerdo del otro punto, no podía ser que diéramos por hecho de que
nosotros estábamos de acuerdo con la congelación. Si que es verdad que discutiremos y
dentro de nada empezaremos a hablar de los ingresos y de los gastos para el año 2012, de
los presupuestos, de lo que presuponemos que vamos a ingresar y vamos a gastar el año
que viene, y ahí creemos que en algunas partes del presupuesto podemos participar toda la
gente, cuando hablemos de eso ya plantearemos que pueda participar la gente. En algunas
partes del presupuesto, porque es complicado tècnicamente, es difícil de articularlo
también la participación de todo el mundo porque no es fácil, técnicamente no es fácil, ahi
tenemos al Sr. Interventor que lo puede decir más claramente, que no es fácil la
participación, pero porque técnicamente es difícil articular esta propuesta. Pero si que es
verdad que a partir de ahora, lo que nos están diciendo es que haya más transparencia,
pero también más implicación y responsabilidad de todos, porque si queremos que las
cosas cambien, no las vamos a cambiar solo criticando, las vamos a cambiar trabajando, y
eso es lo que nos toca a partir de ahora y en esta legislatura más que nunca. Nos toca
trasbajar a todos.”
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del
PP, que diu: “Yo después de esta última intervención, tengo la sensación de que no se a
qué Junta de Portavoces he ido. Me voy a centrar en el tema porque...el tema de las
asignaciones de los regidores, entendemos que, como he dicho antes, cualquier trabajo,
cualquier oficio, cualquier profesión requiere, por dignidad personal y por motivación, la
remuneración de ese trabajo, sea el trabajo que sea, sea más sea menos. Aquí no estamos
hablando de sueldazos de 3.000 euros, de 4.000...estamos hablando en bruto de una
insignificancia de 600 euros por regidor. Congelar este dinero hasta el mes de diciembre,
octubre, noviembre, cuando llevemos a cabo los presupuestos. En función de los
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presupuestos, las necesidades del Ayuntamiento, las inversiones, los gastos, todo lo que
hay, todo el tema de formación, todo el tema de ocupación...en función de todo el
cómputo del Ayuntamiento, que yo ahora mismo creo que no lo sabemos y no podemos
afrontar el futuro y los nuevos 4 años de legislatura sin una base y sin unos puntos
concretos, hasta ese tiempo que se hagan presupuestos, la congelación y estas
asignaciones. Ni 10% ni 15%, ni 5, cuando valoremos todo o cuando trabajemos, y
cuando invirtamos nuestro tiempo, y nuestro tiempo sea remunerado en la forma que sea,
pero no podemos estar a favor de la propuesta de ICV-EUiA, y mucho menos
cuando...bueno, no quiero volver al tema de la Junta de Portavoces, porque donde dije
digo...y nada más. Nosotros estamos a favor desde luego por la congelación, y votaremos
a favor este punto, por dignidad, por respeto, porque consideramos que tenemos que
trabajar, que invertimos un tiempo, un esfuerzo, una dedicación, un sacrificio en cuanto al
tiempo que restamos a la familia, a los amigos, con las personas, con todo, y eso
mínimamente, mínimamente tiene que estar retribuido, para que nosotros también lo
creamos y hagamos mejor nuestro trabajo”.
Seguidament pren la paraula el senyor Joaquim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB,
que diu: “En aquest punt, desprès del que s’ha parlat en el punt 4, l’AEB s’abstindrà, el
que si que volíem fer palès es que els problemes econòmics que té aquest Ajuntament, no
venen pel règim retributiu dels càrrecs electes, no venen d’aquí. També volem fer palès
que tenir un govern en minoria li surt a compte a la ciutadania de Badia, en surt a compte a
tots, perquè ens en salvarem en sous en aquests càrrecs electes al voltant d’uns 30.000
euros anuals. M’explico. Abans teníem 11 regidors del PSC amb responsabilitats de govern
que cobraven un sou, i ara en tindrem només 7 regidors que cobraran 7 sous. D’11 sous a
7 sous, 30.000 euros anuals aproximadament. En el ple d’aquest mes de juliol, el proper
ple, l’AEB portarà una proposta al govern municipal que intentarem que sigui d’acord, de
consens entre tots els grups polítics, perquè les assignacions que estaven previstes per a
aquests regidors que estaven cobrant fins ara, al passar d’11 regidors a 7 regidors amb
responsabilitat de govern, pugui haver o es pugui destinar aquests diners a alguna partida
com per exemple podria ser de foment de l’ocupació”.
L’alcaldessa diu: “Només es per a justificar o aclarir coses. Primer, penso que ha dit una
cosa el senyor Argueta, amb la que estic absolutament d’acord, i es que hem de dignificar i
prestigiar aquesta institució i aquests regidors i regidores. Hi ha moltes maneres de
prestigiar i de dignificar la labor que fem tots plegats, des de l’alcaldessa mateixa fins a
l’últim regidor de l’oposició, hi ha moltes maneres de dignificar la nostra feina. Una manera
també de dignificar la nostra feina és dir, i mai s’ha dit, i avui ho diré jo, que aquest
Ajuntament des de la seva creació al 1994, tots els regidors i regidores que han format
part d’aquest Ple, mai han establert un sou pels càrrecs electes desorbitats,
desproporcionats, o desmesurats. Ni quan ha hagut diners, ni quan no han hagut diners.
Aquest Ajuntament, des de que ha nascut ha comptat amb uns regidors i regidores que
s’han cregut la seva feina i que han posat per davant els interessos d’aquesta ciutat als
seus personals, i això no ho ha dit ningú i ho dic jo. Des de 1994, es del primer govern
d’aquesta ciutat. I ho dic jo i que quedi clar, que els sous d’aquests regidors i regidores
d’aquesta Corporació, mai han estat a l’alçada de la resta dels municipis de les mateixes
característiques, del mateix pressupost i de la mateixa població. Perquè sempre hem
pensat tots plegats, que una cosa era tenir un sou digne i dignificar la nostra professió
transitòria, evidentment, amb uns peatges personals i laborals que tots plegats assumim, i
assumim voluntàriament i no se’ns ha de pagar per això que fem, perquè ho fem perquè
volem, però deixem la nostra feina en molts casos durant x temps, que en molts casos
suposa la pèrdua d’una carrera professional, en d’altres casos no, però és una decisió molt
personal que no s’ha de pagar evidentment, però en el temps que un està dedicat a
aquesta ciutat, a fer un treball, no estic d’acord amb el que diu l’Argueta que es muy poc.
És suficient. El que cobrem aquí és suficient, ni poc ni molt, suficient. També hem de partir
de la base de que els que assumim determinats càrrecs tenim una responsabilitat,i això
també s’ha d’explicar. L’alcaldessa no ve, es posa de bonic i ve aquí a passar l’estona. No.
Perquè per a fer això em dedicaré a una altra cosa. Te una responsabilitat patrimonial,
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qualsevol decisió que es pren en aquesta casa, sigui amb una decisió unilateral o sigui pel
recolzament tècnic de determinades persones d’aquesta casa, l’assumeixo jo. Amb el meu
patrimoni personal. I estic posant a disposició d’aquesta ciutat el meu patrimoni personal, i
ho faig perquè vull. Perquè m’estimo aquesta ciutat. Per la qual cosa, quan es parla de la
classe política, que no m’agrada aquesta paraula, o quan parlem dels polítics, dels que ens
dediquem amb el nostre temps a contribuir a millorar l’entorn en que vivim, potser ens
equivocarem i potser prenem decisions equivocades o que no agraden a ningú,però en cap
cas se’ns pot acusar de coses molt greus que se’ns acusa públicament i per escrit, i que
algú haurà de respondre per les coses que diu i sobretot que escriu. I ho farà. Perquè no
estic disposada a que ningú torni a dir que un regidor/regidora, alcalde/alcaldessa, tinent
d’alcalde o tinent d’alcaldessa que hagi estat en aquest Ajuntament, li acusi de cap
irregularitat, cap comesa de delicte que no estigui provat, perquè per això estan els
tribunals. I res més, dir que evidentment es una discussió que hem de tornar a fer, dir que
no es una cosa que s’hagi fet des d’ara, evidentment des del 2007 quan vam veure la que
s’estava aveïnant nosaltres vam posar els mitjants perquè pensàvem que era el que havíem
que fer, nosaltres els primers, i vam congelar les retribucions dels càrrecs electes des de
l’any 2007, perquè estàvem tots d’acord en aquest sentit. I ho hem fet, que es digui
també, que es digui el que fem, no només el que no fem, si us plau”.
A continuació es procedeix a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per 12
vots a favor (PSC, PP, CiU, PXC) i 5 abstencions (AEB, ICV-EUiA):
S’acorda:
Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals convocades
mitjançant Reial Decret 424/2011 de data 28 de març, resulta indispensable procedir a
l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta Corporació,
especialment tenint en compte les delegacions efectuades per l’Alcaldia, mitjançant
Resolucions 491/2011, 492/2011 i 507/2011, així com el seu règim de retribucions i
indemnitzacions.
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 13 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28
de novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen dret de percebre retribucions
per l’exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o
parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple
de la Corporació, en concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats dels quals formen part.
S’acorda:
Primer. Establir que, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, data de constitució d’aquest
Ajuntament, els membres de la Corporació que no desenvolupin les tasques de regidor amb
dedicació exclusiva ni parcial percebran les indemnitzacions següents les quals es
percebran en dotze pagues. La percepció d’aquestes indemnitzacions restaran
condicionades a la efectiva assistència. La no assistència sense raó justificada comportarà
el no cobrament de les indemnitzacions
•

Per assistència efectiva a les sessions del Ple, Comissions Informatives i Juntes de
Portaveus: 600 € mes

•

Per assistència efectiva a les sessions de la Junta de Govern Local: 350 € mes

•

Per assistència efectiva com a membre de la comissió especial de regidors amb
delegació: 700 € mes.
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Segon. Establir, amb efectes de 11 de juny a favor dels membres de la Corporació que
desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a
continuació es relacionen, les qual es percebran en catorze pagues, i donar-los d’alta al
règim general de la Seguretat Social.

CÀRREC

RETRIBUCIONS

Alcaldessa

3.308,94 € mes

Tinent d’Alcaldessa (màxim de dos a designar per l’Alcalde)

Tercer. Establir,
Corporació que
retribucions que
donar-los de alta

3.214,08 € mes

amb efectes del dia 11 de juny de 2011, a favor dels membres de la
desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació parcial, les
a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, i
al règim de la Seguretat social:

RÈGIM DEDICACIÓ

RETRIBUCIONS

Dedicació parcial (fins un màxim de tres a designar per l’Alcaldessa)

1.906,32 € mes

Tercer. Les retribucions anteriors s’incrementaran anualment segons el promig del que
s’apliqui al personal de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
8. NOMENAMENT REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN EL CONSELL METROPOLITÀ
DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
L’alcaldessa diu: “Al final no he comentat el fet del nomenament del representant de la
Corporació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Està establert per llei, l’havíem posat a
l’ordre del dia del Ple, al final no se com hem quedat, si acordàvem que ho traiem o
continuaríem per a l’aprovació. Ho vam posar perquè ja estava establert, però com que
m’he absentat de la Junta de Portanveus i no se que ha passat..bé, doncs ho deixem.
Passem al punt núm. 8”.
L’alcaldessa diu: “No cal acord de Ple, perquè es un nomenament per llei, el que passa es
que abans si que feia falta el nomenament perquè la llei no establia quin havia de ser el
representant de l’Ajuntament, ara la llei si que diu que el membre nat representant de
l’Ajuntament és l’alcalde o alcaldessa. Ho hem posat perquè en el ple de constitució de
l’Ajuntament està el nomenament d’aquest òrgan, i com que teníem el dubte que no
sabíem si l’havíem de posar o no, al final ho vam posar en l’ordre del dia...doncs ho fem, i
així llegirem l’acord”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de
CiU, que diu: “Només dir que nosaltres votarem a favor, perquè és absurd votar en contra
d’una cosa que diu la llei. Així que votarem a favor”.
Seguidament pren la paraula el senyor Joaquim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB,
que diu: “Nosaltres el que emplacem a la senyora Alcaldessa, com a representant de
l’Ajuntament de Badia, que vagi a l’Àrea Metropolitana a defensar els interessos d’aquesta
ciutat, especialment en els temes de transport i mobilitat, i es per això que l’emplaço a que
vagi a parlar amb els taxistes, o en tot cas que delegui en el regidor pertinent, perquè
m’han fet arribar les seves reivindicacions, perquè volen adherir el servei del taxi de Badia
als de l’Àrea Metropolitana, perquè d’aquesta manera el servei redundarà en un millor
servei als ciutadans i també en un millor preu per a tots”.
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L’alcaldessa diu: “El que passava abans es que l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que es
una organització supramunicipal que aglutina tots els municipis que estan dintre el cinturó
de Barcelona, de l’àrea metropolitana de Barcelona, hi havia 3 organismes, una del plenari
de l’assemblea de l’AMB, altra l’Entitat de Medi Ambient i altre l’Entitat del Transport.
Badia no estava dintre de l’Entitat del Transport, estava només en l’Entitat del Medi
Ambient i en l’Assemblea. Llavors nosaltres per més que demanàvem la inclusió del nostre
transport públic dintre de la corona de l’AMB, al no estar dintre de l’Entitat del Transport
era molt complicat. Ara esperem que s’obri una nova etapa perquè és veritat que hi ha tots
aglutinats en el Consell de l’Àrea Metropolitana, que ja estarem immersos dintre de l’Entitat
del Transport, que no se com quedarà, si com una entitat o no, perquè encara no m’he
posat a mirar-me evidentment com quedarà l’estructura organitzativament de l’AMB, però
bueno, si si, evidentment defensarem els interessos de la ciutat, millor que ho hem fet fins
ara, que ja ho hem fet bé”.
S’arpova per unamitat;
Atès que el dia 21 de juliol està prevista la constitució del Consell Metropolità de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, creada per Llei 31/2010, de 3 d’agost.
Atès que correspon a l’alcaldessa la representació d’acord amb l’article 6.1 de la Llei
31/2010.
Atès que la senyora Eva Menor Cantador, és Alcaldessa d’aquest municipi i te atorgada la
representació de l’Ajuntament des del dia 11 de juny de 2011, data en la que va tenir lloc
el Ple extraordinari de constitució del nou consistori i d’elecció i pressa de possessió del
càrrec, tenint per tant les atribucions que atorga l’article 21 de la Llei Reguladora de Bases
de Règim Local als alcaldes.
S’acorda:
Primer. Designar a l’alcaldessa de l’Ajuntament senyora Eva Menor Cantador perquè
representi l’Ajuntament de Badia del Vallès al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
Segon. Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
L’alcaldessa diu: “Donaríem per finalitzat el ple extraordinari. Donar la benvinguda als nous
regidors i regidores en aquest Consistori ja formalment, i emplaçar-vos al ple ordinari del
proper mes de juliol, que sí que haurà paraules de plenillo. Sinó voleu tornar a demanar la
paraula, aquesta instància que tenim ja és suficient, així que la mantindrem de cara al
proper ple, no cal que feu una instància de nou, però si voleu parlar d’una altra cosa doncs
feu una altra instància. I bueno, dir que aquesta alcaldessa està a la vostra disposició per si
voleu parlar amb mi”.
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan
son les vint hores i trenta-cinc minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono
fe.

Vist i plau
L’alcaldessa,
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