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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2011
Badia del Vallès, 26 d’octubre de dos mil onze.
El Ple de la corporació quan son les dinou hores, es reuneix a la sala de sessions de
l'edifici de l'Ajuntament, en sessió ordinària sota la presidència de l’Alcaldessa senyora
Eva Menor Cantador.
Hi concorren els regidors següents:
Sra. Raquel Gracia Peral
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
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
AEB
AEB
AEB
PP
PP
PP
ICV-EUiA
CiU
PXC

Assisteix la secretària general la senyora Carme Coll Gaudens i l’interventor senyor Raul
López Borras.
Excusen la seva assistència els regidors senyors Juan Antonio Lancho Aceituno i Sergio
Escribano García.
L’alcaldessa diu: “Abans de començar amb els punts de l’ordre del dia, faré resó de tres
acords que en la Junta de Portaveus hem assolit fa un moment. En principi volíem celebrar
l’abandonament de l’ús de la violència de la lluita armada per part d’ETA, i proposem un
minut de silenci per totes les víctimes que no han pogut, malauradament, veure el fi del
terrorisme.
En segon lloc, la Junta de Portaveus d’aquest consistori vol manifestar que atès que en
darrer mes s’ha produït en un curs període de temps dos segrests de 5 cooperants que
treballen per a diferents ONGs, duent a terme la seva tasca a diferents regions d’Àfrica.
Atès que considerem que aquests fets poden agreujar considerablement la situació de les
persones per a les quals es desenvolupen els projectes de cooperació d’aquestes ONGs.
Atès que considerem que la tasca que desenvolupen els cooperants internacionals arreu del
món, ha de ser protegida i considerada per la seva importància pràctica i pel seu exemple
desinteressat, l’Ajuntament de Badia del Vallès vol manifestar el rebuig pel segrest de
- Montserrat Serra (Médicos sin Fronteras, Somalia)
- Blanca Thiebaut (Médicos sin Fronteras, Somalia)
- Enric Gonyalons (Mundubat, Tinduf)
- Ainoa Fernandez (Asociación amigos pueblo saharaui Extremadura, Tinduf)
- Rosella Urru (Comité Italiano para el Desarrollo de los pueblos, Tinduf)
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I demanar la màxima implicació del govern de l’Estat espanyol en la solució pacífica de tots
dos segrestos, així com mostrar la nostra solidaritat amb les famílies dels i de les
cooperants, i amb tots els seus companys que treballaven amb ells a les zones.
I com a tercer acord de Junta de Portaveus: la situació econòmica i financera del nostre
municipi és més que preocupant. El nostre ajuntament ha de fer front, per responsabilitat i
com a administració més propera, a obligacions per a les quals no tenen competència
atribuïda legalment, els anomenats serveis impropis, que representen el 30% del nostre
pressupost.
En el cas de la nostra població, els recursos assignats per l’any 2011, per la Generalitat de
Catalunya, pel finançament dels serveis no obligatoris en virtut del conveni de l’any 2006, i
la resta de subvencions concedides pel desenvolupament de serveis i activitats, no han
estat abonats al nostre ajuntament, la qual cosa ha generat importants problemes de
liquiditat.
Som conscients de que la situació de crisi econòmica està afectant a totes les
administracions, però demanem a la Generalitat de Catalunya que valori els esforços que
com a administració local estem fent, ja que, malgrat els seriosos problemes de liquiditat
continuem prestant els serveis als que ens varem comprometre en el conveni, que es tingui
en compte la realitat financera i socioeconòmica de Badia del Vallès, i que es prioritzi el
pagament de la subvenció a la nostra ciutat per sobre d’altres pagaments, tenint en
compte que en cas de que no es faci efectiu aquest pagament, tindrem serioses dificultats
per fer front a les obligacions derivades del propi conveni.
És per això que els grups municipals del nostre consistori demanem a la Generalitat de
Catalunya el pagament immediat del import de la subvenció pel finançament dels serveis
no obligatoris de l’exercici 2011.
Relacionat amb aquest tema, i relacionat amb una moció que ha presentat l’AEB a favor de
la condemnació del deute de l’Ajuntament amb l’Estat, el grup municipal del PSC havia
presentat unes esmenes que tenien en part relació amb l’acord de Junta de Portaveus al
que hem arribat. Tenint en compte la relevància del tema, i tenint en compte que
necessitem més temps per arribar a un debat acurat sobre el tema, nosaltres retiraríem les
nostres esmenes del punt, i presentarem una proposta consensuada amb tots els grups, al
proper Ple del mes de novembre. Així mateix, tenint en compte també el procés en el que
estem immersos, també per acord de Junta de Portaveus hem acordar posposar el Ple
extraordinari de debat de l’estat de la ciutat proposat per grup de l’AEB al mes de gener,
per a tenir més temps per a preparar ho”.
Oberta la sessió per l’Alcaldessa amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre
assumptes de l'ordre del dia, adaptant-se els següents acords:

els

I. PART DISPOSITIVA
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova sense necessitat de lectura l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 28
de setembre de 2011, atès que tots els membres del consistori disposaven del text abans
de la sessió.
2. RATIFICACIÓ RESOLUCIONS ALCALDIA
Es dóna lectura de la proposta de ratificació de Resolucions d’Alcaldia.
Es passa a la seva votació, aprovant-se per unanimitat.
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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. 763//2011, de 6 d’octubre de 2011, de reconèixer a la senyora Eva Pellisé
i Cànovas, funcionària interina d’aquesta Corporació, la compatibilitat per realització al
FEDAC LA INMACULADA de tasques com a docent.
3. CONDONACIÓ DEL DEUTE DE L’AJUNTAMENT AMB L’ESTAT
Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament, l’alcaldessa cedeix la paraula al
senyor Joaquim Durán, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Considerem que
aquesta proposta d’acord que duem al Ple és una proposta d’acord de justícia en el sentit
que va ser l’Estat que a l’any 2008 va sobredimensionar la previsió d’ingressos de l’any
2008 i 2009, i els diferents ajuntaments ja han fet efectiu en serveis als ciutadans aquests
diners, i és per això que es demana la condonació, i d’altres administracions demanen una
moratòria, i nosaltres també atès la situació econòmica de la casa, demanem la condonació
d’aquest deute. També entenem que la futura llei de governs locals que està elaborant la
Generalitat, ha de contemplar un millor finançament dels ens locals, i també la futura
reforma de la llei de bases de règim local. Creiem que es una reclamació com ja em dit, de
justícia, i és per això que hem presentat aquesta moció per a que sigui una proposta
d’acord”.
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de
CiU, que diu: “Nosaltres votaríem favorablement la moció convertida en acord de Ple,
bàsicament el regidor Durán ja ho ha comentat, les previsions han estat calculades única i
exclusivament pel govern de l’Estat. Per tant, és l’Estat espanyol qui va decidir fer unes
previsions i avançar uns diners determinats als diferents ajuntaments a partir del 2008.
L’Estat espanyol va calcular malament. I apart de calcular malament, aquests ajuntaments
no s’han quedat els diners. No se’ls han quedat, sinó que ho han revertit en diversos
serveis socials que han anat a parar directament al servei del ciutadans. Per tant, no son
uns diners que estiguin allà disposats, sinó que ja s’han gastat, ja s’han revertit en diversos
serveis. Ara l’Estat hauria d’assumir que s’ha equivocat i assumir les conseqüències de tot
això. Demanar ara als ajuntaments que tornem la diferència en diners, tenint en compte el
complicat estat dels diversos ajuntaments, la veritat es que és injust, per no dir altra cosa.
Nosaltres estaríem en la línea del que va firmar el president de l’Associació Catalana de
Municipis, segons la qual els motius pels quals l’Estat espanyol va cometre aquest error de
càlcul, poder ser diversos. Però siguin quins siguin, les conseqüències son unes
determinades i no son conseqüències que els ajuntaments hagin de posar-se a sobre les
esquenes, donat que els ajuntaments ja tenim bastant responsabilitat en molts d’altres
coses. Per tant, l’Estat espanyol que assumeixi les seves responsabilitats, i que accepti una
condonació del deute que a més és de justícia. Així que nosaltres votaríem a favor, i a més
celebro i em felicito la iniciativa”.
A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICVEUiA, que diu: “Nosotros votaremos a favor de la propuesta de la moción convertida en
propuesta de acuerdo. Simple y sencillamente, porque como administración más cercana a
los vecinos, estamos viviendo y padeciendo las consecuencias de la crisis, y son los que de
alguna manera tenemos que dar respuesta a todos los problemas que otros han generado”.
L’alcaldessa diu: “Evidentment nosaltres també recolzem aquesta proposta, i era una
també de les propostes que nosaltres fèiem al plantejar un seguit d’inclusions en aquesta
moció, sobretot perquè hem de tenir en compte que l’administració local, com a
administració més propera a la ciutadania ha d’assumir molts serveis que no tenen atribuït
la competència per cap tipus de normativa. Malgrat això assumeix competències, fins i tot
complementa competències que son d’altres administracions, en tema de beques, en tema
d’un milió de coses, fem veritables esforços en les seves finances. És veritat i ja s’ha
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comentat, que no tenim un finançament local en condicions que s’hagi de negociar i
plasmar en una llei de finançament local que tingui en compte totes les competències i tots
els esforços que fa l’administració local, i l’administració local no ha de ser, un cop més, la
responsable d’assumir d’altres decisions d’altres administracions a l’hora de fer les
previsions que no s’han complert, sobretot tenint en compte que ja assumim competències
que nos ens hi pertoquen, que completem serveis d’altres administracions, i que a sobre no
ens arriben els diners. Amb la qual cosa, celebrem aquesta unanimitat per a demanar una
mesura que considerem absolutament injusta, i que faria que la nostra situació financera
encara s’agreugés més del que ja està”.
Seguidament es passa a votació de la proposta, que s’aprova per unanimitat.
S’acorda:
L’Alcaldessa diu: “El punt número 5, que és una moció de l’AEB a favor de la condonació
del deute de l’Ajuntament amb l’Estat, hem acordat per Junta de Portaveus que sigui una
proposta d’acord. I per tant, l’avançaríem en l’ordre del dia del Ple como a punt número 3”.
Les transferències que l’Estat efectua als ajuntaments en concepte de participació en els
tributs estatals estan realitzades en base a unes previsions calculades única i
exclusivament pel Govern de l’Estat i aprovades en els corresponents Pressupostos de
l’Estat.
L’Estat espanyol va sobredimensionar la previsió d’ingressos dels anys 2008 i 2009 i ara
reclama als municipis el retorn de l’excés de finançament rebut a partir dels seus propis
càlculs.
El Ministeri d’Economia i Hisenda va reclamar a l’Ajuntament de Badia el retorn d’uns
500.000€.
Els càlculs de la bestreta corresponent a l’Ajuntament de Badia els va fer el Ministeri
d’Economia i Hisenda a partir d’una estimació errònia molt superior als ingressos reals, tot i
sabent que aquests serien inferiors degut a la situació de crisi coneguda per tothom.
L’Ajuntament de Badia, confiant que les previsions de l’Estat eren correctes, va destinar
aquests diners a proveir serveis i atendre les necessitats de la ciutat. L’Ajuntament ja no
disposa d’aquests diners.
La reclamació d’aquests diners per part de l’Estat és injusta i il·lícita, ja que és l’Estat l’únic
responsable dels seus càlculs erronis, a més d’inoportuna en una situació de precarietat
econòmica dels ajuntaments.
No està justificat que les errades de l’Estat les acabin pagant les administracions més
febles econòmicament, com són els ajuntaments, més quan aquesta situació és
conseqüència d’un sistema de finançament dels municipis insuficient i injust.
S’acorda:
Primer. Sol·licitar al Ministeri d’Economia i Hisenda la condonació del deute de
l’Ajuntament corresponent als darrers exercicis.
Segon. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
4. MOCIÓ ICV-EUiA:
D’EDUCACIÓ

PER

REBUTJAR

LES

RETALLADES

DEL

DEPARTAMENT

Es dóna lectura de la moció presentada. A continuació pren la paraula el senyor Eusebio
Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Esta moción la habíamos
presentado en el Pleno del mes pasado, de septiembre, la habíamos dejado sobre la mesa
con la intención de que los grupos políticos hicieran aportaciones o enmiendas a la
propuesta inicial que hacíamos. De hecho ha sido así, han habido enmiendas y
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aportaciones, rectificaciones, correcciones e incluso hemos tenido que retirar algunas
frases o párrafos del documento que habíamos presentado inicialmente. Con esta voluntad
quiero agradecer a los grupos politicos que hemos trabajado esta propuesta, y a más a
más, todas las ideas que hemos dejado también para seguir trabajando otra propuesta de
los temas que afecta a nivel local a nuestros centros educativos. Está de más decirlo, pero
no está de más recordarlo, que los recortes en educación cada vez son mayores, las ratios
están creciendo, han crecido, y de hecho esto es lo que nos está degradando nuestro
sistema educativo. Quizás en nuestro municipio, como lo he dicho anteriormente, no afecta
directamente, porque hay algunas de las peculiaridades que aquí se mencionan que no
están, como las escuelas de música, la municipal, o las escuelas de oficios, la llar
d’infants, las plazas de escuela bressol, todo esto es lo que el govern de la Generalitat ha
recortado directamente en multitud de municipios de Catalunya, y se han quedado miles y
miles de niños sin esta posibilidad de acceder, que aunque sea a esta fase, no es gratuïta y
se rompen todos los convenios con estas asociaciones o movimientos cooperativos o
empresas de la economía social, que de alguna manera son empresas que están generando
ocupación, que tan importante y necesaria es por la coyuntura que estamos viviendo. Es
por eso que yo agradezco enormemente el esfuerzo que hemos hecho todos los grupos
municipales en trabajar esta propuesta, y en posicionarnos en defensa de la cosa pública,
de la educación pública, como otros temas que ya hemos defendido como la sanidad”.
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de
CiU, que diu: “Només agrair al grup d’ICV-EUiA i a la resta de grups haver acceptat les
aportacions i diversos comentaris de CiU. Nosaltres donarem suport a aquesta moció,
agraïm la direcció i l’orientació de la mateixa per a reivindicar un dret fonamental com es
l’educació, i agraïm també que el PSC hagi decidit ubicar les seves propostes en el marc
d’un debat sobre l’educació a Badia, un cop hagi acabat el debat pressupostari que tenim
ara mateix sobre la taula”.
Seguidament intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que
diu: “Simplemente decir que desde esta formación política, como hemos dicho antes
votaremos a favor de esta moción, y que consideramos que las actividades como música y
danza, al fin y al cabo son un complemento más de la educación.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Concha Hurtado, regidora del grup municipal de
l’AEB, que diu: “Nosotros agradecer que hayan aceptado nuestras aportaciones, y
votaremos a favor”.
Intervé seguidament la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i
Cultural, que diu: “Nosotros también votaremos a favor, a pesar de que como ya
comentamos anteriormente al regidor Argueta, el contenido de esta propuesta no se ajusta
directamente a recortes que afecten a centros en Badia. Como han comentado, nosotros
habíamos preparado una serie de enmiendas, de propuestas para añadir a esta moción para
precisamente eso, adaptar un poco a los recortes que también ha habido en los centros
escolares en Badia, pero en Junta de Portavoces hemos acordado que el tema era la
suficientemente importante como para que trabajemos, aparte de esta moción, que los
recortes que afectan exclusivamente a Badia, y así se hará, como hemos comentado
después del debate de presupuestos, para intentar presentar una propuesta conjunta que
afecte exclusivamente y que hable exclusivamente de como nos afecta a Badia estos
recortes”.
Seguidament es passa a votació de la proposta, que s’aprova per unanimitat.
S’acorda:
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya té signats uns
convenis amb els municipis negociats en el marc de la Comissió mixta Departament

5

d’Educació– Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i Associació
Catalana de Municipis) que arriben fins al curs 2010-2011.
Atès que en el marc d’aquests convenis, el Departament d’Ensenyament es va
comprometre a unes aportacions econòmiques de 1.800 euros per plaça d’Escola Bressol
municipal i 600 euros per plaça d’Escola de Música i Dansa municipal fins el curs 20102011.
Atès que el Departament d’Ensenyament ha notificat als ajuntaments una reducció de les
aportacions fixades per conveni per a les escoles de música i dansa i per a les llars
d’infants per al passat curs 2010-2011.
Atès que l’anunci de la retallada amb efectes retroactius afecta sensiblement l’aportació
del Departament d’Educació sobre els pressupostos municipals d’aquests serveis de l’any
2010, que ja estan liquidats, i els del 2011, que estan executant-se, significant un evident
incompliment dels acords adquirits i un greuge vers els municipis que presten els serveis
municipals d’educació infantil (0-3) i d’ensenyaments artístics.
Atès que aquestes decisions agreugen al dèficit dels ajuntaments i qüestiona la viabilitat
d’aquests equipaments i serveis educatius municipals, la qual cosa comporta una afectació
de la despesa corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de la
Generalitat als ajuntaments.
Atès que l’incompliment del Govern de la Generalitat i la reducció de recursos no poden
repercutir en la taxa que han pagar les famílies i carregar encara més sobre els ciutadans
pel manteniment d’aquests serveis municipals.
Atès que no compartim l’anunci dels ajustos pressupostaris del Govern de la Generalitat
sobre la subvenció d’aquests serveis educatius municipals, i lamentem la poca informació i
les formes d’aquest anunci, amb el curs ja finalitzat i realitzant la comunicació als municipis
afectats en ple període estival, provocant un major desconcert i significant una manca de
lleialtat entre administracions.
Atès que aquest anunci de retallades pot significar que molts ajuntaments, sobretot els
petits i mitjans, es vegin obligats a replantejar l’oferta educativa i amenaça el futur
d’escoles bressol i escoles de música i dansa.
Atès que en els darrers anys l’esforç realitzat per la creació de més de 30.000 places
d’escola bressol pública ha estat importantíssim, al final s’han creat més de 46.000 places
públiques noves, i és essencial el manteniment del finançament de la Generalitat per
garantir el sosteniment del servei i la garantia d’accés del conjunt de la població.
Atès que aquest ajuntament vol seguir mantenint les polítiques educatives com a prioritat
política i com a servei públic de qualitat i fonamental per garantir la cohesió social, insistint
en el valor educatiu de l’etapa 0-3 i dels ensenyaments artístics, i la importància que
tothom hi pugui accedir.
S’acorda:
Primer. Instar a la Generalitat de Catalunya a dur a terme un procés dialogat amb el món
local per consensuar qualsevol aspecte que afecti als serveis bàsics a la ciutadania, per tal
de mantenir la qualitat dels serveis, així com el personal destinat als centres del nostre
poble.
Primer.-Mostrar la nostra preocupació al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per a les escoles de música i dansa i per a les llars d’infants per al passat curs
2010-2011.

6

Segon.- Denunciar l’incompliment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya dels convenis signats amb els municipis en el marc de la comissió mixta
Departament d’Educació– Entitats Municipalistes (Federació Catalana de Municipis i
Associació Catalana de Municipis) i les addendes específiques signades amb el nostre
ajuntament fins al curs 2010-2011.
Tercer.- Sol·licitar un finançament adequat a les escoles bressol i als centres
d’ensenyament musical i dansa garantint el compliment dels convenis signats amb les
entitats municipalistes pel manteniment i el bon desenvolupament dels serveis i els
equipaments municipals. L’Estat també ha de participar en el finançament de l’educació de
les criatures de 0 a 3 anys.
Quart.- Notificar l’acord del Ple Municipal, al Departament d’Ensenyament, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana d’Escoles de Música, a totes
les associacions de pares i mares de les escoles, als centres d’educació infantil i a l’Escola
de Música i Dansa del municipi.
5. MOCIÓ AEB: SOLIDARITAT AMB ELS DETINGUTS PER LA PROTESTA DAVANT EL
PARLAMENT DE CATALUNYA
Un cop llegida la proposta, l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Rubén Toro, qui l’havia
sol.licitat prèviamente. Diu: “Bona tarda a totes i a tots, creiem que el tema referent a les
detencions i als posteriors fets ocorreguts a la Ciutat de la Justícia, son un intent de
criminalitzar el moviment, sobretot després del cada vegada major suport de la ciutadania.
Si comprovem els fets del passat 7 d’octubre, quan els mossos van actuar sense
autorització del jutge, fet que va ridiculitzar l’autoritat legal, tractant com a terroristes als i
els companys que ja s’havien entregar mitja hora abans voluntàriament. Vull acabar dientvos que és molt important que això no sigui un precedent. Demà ens pot tocar a qualsevol
de nosaltres, que rebutgem aquest tipus de repressió política sense precedents a la història
de la democràcia, i dir-vos que jo també estava al Parlament”.
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Carlos Santervás, regidor del
grup municipal de l’AEB, que diu: “Simplemente ratificar la moción que es bastante
explícita y clara, y como el compañero yo creo que ya ha explicado suficiente, nada más.
Simplemente reafirmarnos en la solidaridad con estos compañeros”.
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de
CiU, que diu: “En primer lloc agrair la intervenció del públic, sempre que un ciutadà de
Badia decideix participar de forma activa en un dels punts de l’ordre del dia del Ple de
forma respectuosa i correcte, mereix ser felicitat, i per tant agraeixo al senyor Rubén Toro
la seva intervenció. Dit això, nosaltres des de CiU pensem que no s’han de barrejar algunes
coses, malgrat que entenem que com que el tema és delicat, és curiós, és difícil separarles. Nosaltres, vull dir el grup municipal de CiU a Badia del Vallès pot estar d’acord o pot
coincidir en que la petició d’entre 3 i 5 anys de presó és desproporcionada respecte del
delicte del qual estem parlant. Podem coincidir també en que algunes actuacions policials
no van ser les que toquen, i no van ser les millors de les possibles tenint en compte
l’escenari, això evidentment, sense cap tipus de dubte, i no tinc cap tipus de reparo en
afirmar-ho i en defensar això. Però aquesta moció no pot ser, nosaltres no podem donar
suport a aquesta moció, ni per un tema de forma ni per un tema de contingut. Per un tema
de forma ni per un tema de contingut. Per un tema de forma perquè a mi em sap molt de
greu, però com he dit aquest es un tema sensible i la forma és important. No es poden
utilitzar algunes paraules, ni es poden resumir alguns fets de la manera en que es fa en
aquesta moció. Es a dir, que dir que sense justificar cap tipus d’expressió violenta,
entenem que la mala estona momentània que van passar els parlamentaris per a ser
esbroncats, atacats, tal tal tal, no va ser per a tant...però sinó estem parlant d’això. Es a
dir, el problema es que el delicte tipificat no es llençar-li pintura a una persona, per més
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que jo rebutjo total i absolutament això, i segur que els aquí presents també o esperem,
sinó el fet de que algunes d’aquestes actuacions van atemptar vulguem o no, contra un
dret democràtic. De fet impedir l’activitat parlamentària, a més de ser il.legal, atempta
contra la màxima forma d’expressió de les institucions democràtiques. Llavors, ens pot
agradar o no ens pot agradar, podem queixar-nos del sistema democràtica, i podem buscar
d’altres alternatives, però evidentment des del respecte al que està funcionant.
Després, diu també “atès que milers de persones van participar i no entenem que només
22 estiguin encausades ja”. Però es que els milers de persones, la gran majoria, la gran
gran gran majoria va tenir una actitud cívica perfecta. Va tenir una actitud cívica perfecta,
per això he dit algunes actuacions de les forces de l’ordre nosaltres les critiquem, sense
cap tipus de dubte. Però que algunes persones van tenir actuacions violentes, algunes, una
minoria, i que per culpa d’això es criminalitzi el col.lectiu, jo també estic d’acord en que no
s’ha de criminalitzar el col.lectiu, i que no hem de confondre la part amb el tot. Es a dir,
que hi hagi uns quants gamberros que facin una cosa que no toca, no vol dir que la majoria
del col.lectiu sigui un gamberro, lògicament. Però si que està clar que, davant d’atemptar
contra la màxima expressió de les institucions democràtiques, s’ha d’actuar d’alguna
manera. Potser aquesta no és la manera. Certament, potser aquesta no es la manera. Però
aquesta moció amb un altre redactat, amb un altre to i dient unes altres coses, segur que
potser haguéssim arribat a algun acord. Però de la mateixa manera que el col.lectiu
d’indignats exigeix que se li respecti, el col.lectiu d’indignats i els que aprofitaven i
passaven per allà, que no eren indignats perquè insisteixo, el col.lectiu d’indignats actua
segons la coherència i el civisme, aquesta gent que va impedir l’accés al Parlament,
d’alguna manera feia algo que no pot passar sense cap tipus de conseqüència. Per tant, a
mi em sap greu de veritat, però nosaltres votarem en contra d’aquesta moció.”
A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICVEUiA, que diu: “A nosotros, el grupo municipal de ICV-EUiA, nos parece que este punto
tiene varias reflexiones. La primera es que hemos hecho llegar al grupo municipal de la AEB
nuestra propuesta para dar apoyo a esta moción. Ellos nos han contestado que no
modifican ni un ápice de esta moción porque quieren presentarla de esta manera. Me sabe
muy mal esta posición de poco consenso, de poca aceptación de las propuestas. Nosotros
no podemos avalar el incumplimiento de la ley. Vivimos en un estado de alguna manera,
nos guste o no, es el estado de derecho que tenemos. Se intentaba impedir el derecho a
ejercer su actividad democràtica a unos diputados. De hecho dos compañeros nuestros,
dos compañeros míos, el compañero Joan Boada, diputado del Parlament de Catalunya, y
el compañero Salvador Milà que estaban implicados en el tema, fueron manchados,
pintados e insultados, y empujados y maltratados, han decidido no declarar, no ir a la
Audiencia para dar ese gesto que yo intentaba hacer en el correo que le he enviado al Sr.
Quim Durán en los últimos días sobre este tema, para decir no, nosotros no podemos
intentar hacer lo que ellos mismos dicen, porque se están automarginando. Yo por lo tanto
no puedo apoyarla, porque no han aceptado las propuestas que yo he hecho llegar al grupo
municipal de la AEB. Por lo tanto, en este punto, porque ellos piden que apoyemos
claramente el incumplimiento de la ley, nosotros no podemos apoyar eso, si estamos en las
instituciones vamos a hacer todo lo que podamos para que la justicia se aplique. No puede
haber para unos más derechos que para otros. Por lo tanto, en este punto nosotros, el
grupo de ICV-EUiA nos abstendremos”.
Seguidament intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que
diu: “Estamos en una democracia en la cual todos tenemos derecho libre a la expresión y a
reivindicar nuestros derechos, pero siempre que agredimos, siempre que no nos
expresamos correctamente, estamos vulnerando los derechos de los demás, y cualquier
tipo de expresión y cualquier tipo de reivindicación es justa y es democràtica y hay que
hacerla, pero en la forma debida. Nosotros siempre que ha habido alguna moción en torno
a temas jurídicos, siempre hemos mantenido la misma postura. Nosotros no somos ni
jueves ni verdugos, ni de unos ni de otros. Y la verdad absoluta seguro que no está ni en
un lado ni en otro. Apoyamos a la gente porque todos tenemos derecho a manifestar
nuestras reivindicaciones, pero lo forma, la inmensa mayoría no, pero todos sabemos y
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hemos sido insultados, y hemos sido agredidos verbalmente y demás. Pero todos sabemos
que hay unos límites que hay que respetar. Y desde luego lo que nunca hemos hecho, y
nunca vamos a hacer, es interferir en los procesos judiciales. Por lo tanto, la postura del PP
será la de votar en contra”.
L’alcaldessa diu: “El PSC també votarà en contra d’aquesta moció, perquè malgrat que
estem d’acord en dues coses que ha dit el Rubén Toro, però que no estan incloses en
aquesta moció, que els fets de la Ciutat de la Justícia, aquests fets si que els condemnem,
perquè van acudir persones voluntàriament per a prendre declaració i van ser detingudes de
molt males maneres, i va ser una actuació desproporcionada, i coincideixo també en el
plantejament que ha dit. Ha parlat d’una repressió política contra el moviment en relació a
aquests fets, però es que el que va passar en el Parlament no va ser pel moviment. El propi
moviment s’ha desmarcat de les actuacions que van ocórrer aquell dia. El propi moviment a
l’endemà de les actuacions d’aquestes persones que, coincideixo plenament amb la
senyora Marta Figueras, que no formen part d’un moviment, que en tot moment ha
expressat la seva voluntat de que sigui un moviment pacífic i de reivindicació ciutadana
pacífica, s’han desmarcat d’aquestes actuacions. Unes actuacions que, malgrat que podem
pensar que un determinat article del Codi Penal per un determinat fet, tingui una pena més
o menys desproporcionada, que això seria un altre debat, veure si realment la regulació del
Codi Penal de determinats tipus de delictes és proporcional o desproporcionada, van
ocórrer uns fets, unes persones van fer unes coses que no devien, i per la qual cosa han
estat detingudes, imputats en un procediment judicial. Aquestes persones imputades en un
procediment judicial, malgrat el que he dit abans, que he trobat desproporcionats els fets
de la detenció i de la manera que han estat imputats, simplement pel fet d’estar imputats
per un delicte, tenen un dret de defensa. De defensa de dir el que pensen i de donar la
seva versió dels fets. El recolzar aquest moció es donar veritat absoluta a una part de la
versió dels fets, i acusar o dir que no és veritat l’altra versió dels fets com els ha passat als
diputats d’ICV. El pretendre barrejar o posar a la mateixa alçada el fet de que no se quins
actes vers els parlamentaris que ja no son ciutadans si no tenen dret a cap tipus de
respecte ni dret del món a qualsevol càrrec electe ja, son sospitosos de no se què cosa
cada cop més, és un no res, no passa res, escopir a una persona és un no res, no passa
res, però en canvi a violència que s’exercita vers altres tipus de col.lectius és molt violenta.
Sobretot tenint en compte que moltes de les persones que van ser insultades, pintades i
tacades, no tenen a veure i probablement s’han posicionat en contra de les decisions que
aquí mateix estan posant a la mateixa alçada, contra les retallades de la sanitat i l’educació
pública o prestacions socials. Probablement aquests parlamentaris, fins i tot en el
Parlament de Catalunya han votat en contra d’aquestes mesures. Però com que son
parlamentaris, ha tenim dret a dir-lis el que ens dóna la gana, i atacar-lis amb pintura i a
escopir-li’s. Jo no estic d’acord. Ni nosaltres. El meu grup no està d’acord en posar a la
mateixa alçada coses que no hi pertoquen. Vull que quedi palès que no estem d’acord amb
les actuacions desproporcionades de la policia, que no estem d’acord amb moltes de les
coses que van passar en aquest dia per part d’actuacions policials, i que no estem d’acord
amb com s’ha plantejat per part de les administracions competents a l’hora de detenir a
aquestes persones. Però tampoc estem d’acord amb el contingut d’aquesta moció, per tant
nosaltres votarem en contra”.
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Carlos Santervás, regidor del
grup municipal de l’AEB, que diu: “Aclarar un poco. La AEB no defiende en ningún
momento el incumplimiento de la ley. La AEB precisamente lo que quiere, la esencia de
esta moción es precisamente lo que comentaba Marta, que dice es que esto no puede
pasar. Algo tiene que pasar. Tiene que haber una consecuencia, y la consecuencia es que
han cogido a 22 cabezas de turco. Cierto es que hasta que no haya juicio y se demuestre,
como bien dice Eva, quizás ahí estamos ya avanzándonos, pero por los conocimientos que
tenemos, por parte del movimiento del 15M y las pruebas que hay, y los abogados que
están manejando, a ese gente la han cogido como podrían haber cogido a otros cualquiera.
Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la democracia, el tema del pacifismo Gandhi que
es un mito del pacifismo, se dedicaba precisamente, junto con más gente, a bloquear las
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fábricas de producción inglesa de tejido. Se iba allí con miles de personas, como pasó en el
Parlamento, se plantaba y decía aquí ya no expoliais más los tejidos indios. Es decir, que el
bloquear el sentido de estar allí en una protesta, en una concentración, eso es lo que
defendemos. Lo que no defendemos en ningún momento es que se escupa o se insulte a la
gente. Eso no lo defendemos en ningún momento. Y luego, vuelvo al tema democrático,
decir que si, que entramos nosotros dentro de esta democracia, estamos aquí sentados
pero claro, resulta que los recortes que hizo en este caso CiU, cuando estaba el tripartito
también hizo otro tipo de recorte, en ningún momento estaba en el programa electoral de
CiU. Muchísima gente votó a CiU, pero eso no estaba en el programa electoral. Yo ahí veo
que algo falla cuanda hablamos tanto de democracia. Luego también me falla que si dices,
es que nos hemos encontrado con esta situación y es urgente. Bueno, pues hacer un
referendum donde podamos recortar, consultar a la gente, a la ciudadanía. Es decir, cuando
hablamos tanto de democracia, no miremos sólo un tipo de democracia, hay más”.
L’alcaldessa diu: “Que quedi clar que jo no he dit en cap moment que l’AEB demani
encobriment de la llei. No ho he dit, eh? Crec que no ho he dit...ah! Jo no ho he sentit de
tota manera aquí. Suposo que per al.lusions, te la paraula la senyora Marta Figueras”.
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de
CiU, que diu: “Jo puc estar d’acord un altre cop amb algunes de les coses que vosaltres
afirmeu. Es a dir, si la preocupació es que han agafat a 22 persones que son innocents del
delicte que se’ls imputa i que se’ls agafa com a cap de turc, si aquesta es la preocupació,
plantegem una moció en la línea de la que ha presentat ICV, i busquem quina es la millor
formulació per a arribar a un acord i donar una possibilitat a que aquesta moció tiri
endavant, però clar, el que vosaltres esteu dient aquí...o sigui, jo tinc la sensació , quan he
escoltat al senyor Rubén Toro i quan us he escoltat a vosaltres, es que potser l’esperit del
que vosaltres esteu dient pot coincidir en certa mesura amb el que pensem tots plegats, es
a dir, actuació no correcta o no adequada de les forces de l’ordre, el tema dels caps de
turc, etc., podem més o menys coincidir amb això de forma fàcil, però en canvi en
comptes d’anar a això, la moció no està centrada amb això. En cap cas la moció no parla
de, com ha dit la senyora Presidenta del tema del que ha succeït a la Ciutat de la Llei i
demés. La comparació de la fàbrica, amb les condicions en les que vivien en aquella època
Ghandi i demès amb l’activitat parlamentària, em sembla si més no agosarada. Que podem
criticar la democràcia, podem criticar les retallades de CiU, les retallades del tripartit, i
podem discutir tot el que vulgueu, però això es una cosa i l’altra cosa es que l’activitat
parlamentària es la que es. Podem ser crítics amb l’activitat parlamentària, podem ser
crítics amb la democràcia, evidentment, però de la mateixa manera que s’ha de ser crítics
amb la democràcia, també s’ha d’acceptar que hi ha tot un seguit de gent que accepta el
sistema. I sinó l’acceptem, intentem canviar-lo. I jo respectaré al màxim això. Però
evidentment també des del respecte. Es a dir, no podem interrompre una activitat
parlamentària. Per això dic la comparació amb la fàbrica de Ghandi, a mi em sembla
agosarada, perquè no es el mateix, perquè no s’està a dintre del Parlament, no s’està
atemptant de la mateixa manera contra els drets humans, es que no es el mateix en cap
cas. Llavors, insisteixo, hi havia maneres de reivindicar certes coses, i aquí en aquesta
moció el que es fa es treure pes, treure importància a: primer, el tema d’haver impedit una
activitat parlamentària i per tant democràtica, per més que ens agradi o no la democràcia
és així, i segon, haver atemptat també contra la dignitat de les persones que van ser
atacades. Per això mateix jo no puc donar suport a aquesta moció com a portaveu de CiU”.
A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICVEUiA, que diu: “El grupo parlamentario de ICV-EUiA en el Parlament de Catalunya el 15 de
junio, votó en contra de los presupuestos, iba a votar en contra de los presupuestos, votó
en contra de los presupuestos de las retallades”.
Sotmesa a votació es denega amb 11 vots en contra (6 PSC, 3 PP, 1 CIU, 1 PXC) 1
abstenció (ICV-EUiA) i 3 a favor (AEB), la següent moció:
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ATÈS l’Audiència Nacional ha ordenat la detenció de 22 persones per participar de l’acte
de protesta davant el Parlament de Catalunya el passat 15 de juny sota l’acusació d’un
delicte contra les institucions de l'Estat, contemplat a l'article 498 del Codi Penal espanyol
amb penes d'entre 3 i 5 anys de presó.
ATÈS que considerem desproporcionada pel fet del que es tracta, la petició d’entre 3 a 5
anys de presó, la utilització d’un article del codi penal per primer cop, la pròpia intervenció
de l’Audiència Nacional com a tribunal d’excepció i l’excès de zel dels mossos d’esquadra.
ATÈS que milers de persones van participar en la concentració, entre elles veïns i veïnes de
Badia, no comprenem que només 22 estiguin encausades.
ATÈS que el mateix Consell General del Poder Judicial, així com el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya qualifiquen algunes de les detencions de desproporcionades i de clar
abús, que significa el més absolut menyspreu als drets individuals dels ciutadans.
ATÈS que, sense justificar cap tipus d’expressió violenta, entenem que la mala estona
momentània que van passar els parlamentaris per ser esbroncats o tacats amb pintura no
va ser per tant i que s’està exercint molta més violència contra els ciutadans amb les
retallades de la sanitat i l’educació públiques o les prestacions socials.
El grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia proposa a l’ajuntament en ple
l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Expressar el nostre rebuig a l’actuació de l’Audiència Nacional i donar el nostre
suport als ciutadans afectats.
SEGON. Traslladar aquest acord a l'Audiència Nacional, a la conselleria d'interior de la
Generalitat i als detinguts en mostra de solidaritat.
TERCER. Demanar la dimissió del conseller Felip Puig.
6. MOCIÓ AEB: SOLIDARITAT AMB ELS ASSASSINATS A REGEB AMB MOTIU DE LES
REVOLTES POPULARS A TUNÍSIA CONTRA EL RÈGIM DICTATORIAL DE ZINE EL
ABIDINE BEN ALI
Es dóna lectura de la moció presentada pel grup municipal de l’AEB.
L’alcaldessa diu: “Abans de donar paraules, dir que en el segon paràgraf, que no li havia dit
abans a la secretària, s’eliminaria des de la paraula tenint en compte en el segon demanar,
des de tenint en compte fins al final del paràgraf, fins a assassinat. Això s’eliminaria”.
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Carlos Santervás, regidor del
grup municipal de l’AEB, que diu: “Simplemente hacer una comparación. Salió guste o no
guste la comparación. Que salió en la charla precisamente que nos dio idea de la moción,
del compañero de Túnez que estuvo en la revolución de Túnez y nos explicó, y entre
nosotros la sacamos y lo que pretendemos con esta moción es que no pase precisamente
lo que pasó aquí en España en la transición, donde unos miembros de los cuerpos de
seguridad del Estado y del ejército del momento fueron torturadores, mataron, y ahí siguen,
se han jubilado con una paga. Simplemente pretendemos que en Túnez, y es lo que nos
pedía este chico, no pase eso. Que ha muerto gente durante la lucha y no lo dicen, que
hay unas personas concretas que salen con nombres y apellidos, de la policía o del ejército,
que mataron gente durante la revuelta y que se niegan a que quede en impune”.
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de
CiU, que diu: “Només agrair, aquest cop si, al grup de l’AEB la bona disposició per a
acceptar les nostres aportacions, i comentar que davant de les seva intervenció, Sr.
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Santevás, he de dir que realment potser hauríem d’encetar un debat sobre les avantatges i
desavantatges de les transicions pactades i no pactades, perquè el problema de les
pactades es que la memòria històrica desapareix certament. Te tota la raó”.
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que
diu: “Nada más decir que el grupo de PXC en esta moció se abstendrá, ya que pensamos
que Túnez ya ha entrado en una democracia prácticamente, ya están votando el pueblo, y
creemos que el destino de su pueblo lo tienen que decidir ellos mismos con su tipo de
política que ellos mismos quieran crear. Igual que presentamos una moción contra el voto
marroquí porque nosotros creemos que los gobiernos de aquí los tienen que decidir la gente
de aquí, los de allí la gente de allí. Nada más que decir”.
Seguidament intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que
diu: “Desde esta formación política, desde luego lamentamos y rechazamos cualquier tipo
de violencia y ni que decir tiene el asesinato, con lo cual, damos soporte a familiares y a
las víctimas y todo el entorno. Todos sabemos que Túnez es un país que bueno, creo que
es el segundo dia que ha celebrado unas elecciones, que por cierto han sido
multitudinarias, más de un 90% de participación, quizá tendríamos que aprender otros
países de la participación en cuanto a las votaciones. Esperemos que el 20 de noviembre
nos acordemos de Túnez. Esto es broma, pero hay un proceso democrático muy amplio, y
esperamos que sean lo suficientemente sensatos, han tenido bastante en sus espaldas
como para saber realmente quien quieren que les gobierne, como les gobierne, y desde
unas pautas desde luego coherentes, sensatas, democráticas, y de una vez por todas
limpias. Nosotros esperamos que este nuevo equipo de gobierno que no está formado, que
no sabemos que equipo de gobierno será, esperamos y confiamos que realmente todas
estas atrocidades las investiguen, y que sean ellos quienes lo eleven a juicio, puesto que
un municipio como Badia del Vallès, aparte de solidarizarse con las víctimas y poca cosa
más, por más que tengamos conocidos, por más que...pero únicamente tenemos derecho a
la pataleta, porque es un país en el extranjero, en el cual lo máximo que podemos hacer es
lo que he dicho, apoyar a las víctimas y poca cosa más. Esperamos y deseamos que desde
luego, que el nuevo gobierno, que no lo tiene nada fácil, que el trabajo lo empiece con
sensatez, cordura y limpieza. Por tanto, como nosotros consideramos que es un trabajo de
ellos, al igual que cada uno hemos hecho el nuestro, entendemos que no es una moción
para votar en contra, pero tampoc la vamos a votar a favor”.
Intervé seguidament la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i
Cultural, que diu: “Nosotros vamos a votar favorablemente la moción, compartimos
totalmente el contenido de la misma, pero si que quisiera hacer algunas puntualizaciones
que creo que en la moción, y he esperado porque pensaba que quizá en la presentación
que hicieran quedarían claras, y creo que hay que hacer para entender un poco el proceso
y el porqué se ha llegado, y no desvirtuar lo que está pasando en Túnez, que creo que es
digno de elogio y creo que tiene que ser un ejemplo para el resto de paises árabes, y por
supuesto también para otros paises no árabes, más cercanos. Si que es verdad que desde
las revueltas hasta hoy ha pasado un tiempo, y en este tiempo ha habido un gobierno en
Túnez, un gobierno de transición podemos llamar, un gobierno civil, pero es un gobierno
apoyado oficialmente por el ejército y por el cuerpo de policia del anterior régimen, que
oficialmente se autoproclamó también víctima del régimen de Ben Alí. Es decir, en su
mayoría, tanto el ejército tunecino como el cuerpo de policía del Ministerio Interior de Ben
Alí, se ha posicionado a favor de la revuelta y a favor de un cambio político, y ha
participado en el durante este gobierno de transición hasta ahora. Durante esta época de
transición también se ha creado una asociación de víctimas mortales en la revuelta, que
está velando precisamente para que se lleven a cabo los juicios y no haya una impunidad
de los asesinos que básicamente eran miembros del Departamento de Seguridad de la
Presidencia, el ejército del ex-presidente, el ejército personal de Ben Alí, y está habiendo un
trabajo en Tunez por parte de esta asociación que está velando porque se lleven a cabo los
juicios. Como ya han comentado, las elecciones han sido hace dos, tres días, se han
celebrado con presencia de observadores internacionales que han declarado que
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efectivamente han sido elecciones democráticas, lo cual todo nos lleva a pensar, al menos
lo que ha pasado hasta ahora, que efectivamente está habiendo un proceso democrático en
Túnez, y que se está abriendo un proceso de instauración de la democracia, entonces es
ahora cuando se debe velar porque efectivamente, como comentaba antes Santervás, no
pase como aquí, no haya impunidad de los asesinatos del anterior régimen, y creo que aquí
es verdad que podemos perfectamente pedir al gobierno del estado español y al gobierno
de la Generalitat de Catalunya, que en sus posibles relaciones con Túnez vele porque
realmente la democracia sea real, y esto efectivamente es una expresión de la democracia.
Pero si que nada, nada tiene porque hacernos pensar que esto no va a pasar, al menos
hasta ahora, porque el hecho de que no haya pasado hasta ahora, no es significativo de
nada, porque ahora verdaderamente empieza la democracia en Túnez. Por último,
manifestar nuestra solidaridad con las víctimas de la revuelta, que por desgracia ha sido el
precio que ha habido que pagar para que en Túnez se de este cambio de régimen, y que
sobre todo haya sido la chispa de otros muchos cambios que se están intentando dar en
otros paises del mundo árabe, y en otros que no se están dando, y que ojalá, ojalá sigan la
estela de Túnez”.
Sotmesa a votació, s’aprova la moció per 11 vots a favor (6 PSC, 3 AEB, 1 ICV-EUiA, 1
CIU) i 4 abstencions (PP, PXC).
S’acorda:
Atès que el 9 de gener de 2011 la policia tunisiana va reprimir cruelment la manifestació
que el poble de Regeb estava fent per mostrar el rebuig unànime al règim dictatorial del
llavors president Zine El Abidine Ben Ali.
Atès que aquesta repressió per part de la policia va produir morts entre els manifestants.
Atès que hi ha testimonis que van veure als policies Mourad Jouini i Bassem Akrmi disparar
amb armes de foc real contra els manifestants i causar la mort de diversos manifestants.
Atès que aquests policies continuen en actiu, sense cap procés judicial obert i, fins i tot,
han estat ascendits dins del cos de policia en els darrers mesos.
S’acorda::
Demanar a les autoritats tunisianes que accelerin el procés d'investigació i judici als
policies Mourad Jouini i BassemAkrmi, presumptes responsables de la mort de diversos
manifestants.
Demanar a les autoritats tunisianes que aquest procés es tanqui amb la major brevetat
possible.
Fer arribar aquests acords als Departaments de Justícia i el de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i als Ministeris de "Justicia" i el de "Asuntos
Exteriores y cooperación" del Govern de l'Estat Espanyol.
Demanar a la Generalitat de Catalunya i els seus Departaments de Justícia i el de
Governació i Relacions Institucionals que assumeixin els acords d'aquesta moció i ho
comuniquin a les autoritats tunisianes.
Demanar al Govern de l'Estat Espanyol i als seus ministeris de Justícia i Assumptes
Exteriors que assumeixin els acords d'aquesta moció i ho comuniquin a les autoritats
tunisianes.
Comunicar aquests acords al primer ministre i al Ministeri de Justícia tunisians i a les
famílies dels manifestants assassinats.
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7. MOCIÓ AEB: A FAVOR D’ESTABLIR UN CONJUNT DE MESURES DE PREVENCIÓ DE
DESNONAMENTS
L’alcaldessa diu: “El punt núm. 7, que es una moció a favor d’establir un conjunt de
mesures per a prevenció de desnonaments, es deixa sobre la taula pel seu debat en el mes
de novembre, i agrair a l’AEB també el fet de posposar el debat d’aquesta moció degut a
l’aluvión de propostes que s’han treballat per part de tots els grups del Consistori”.

II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ALCALDIA DE LA NÚM. 686/11 FINS LA
751/2011
Núm. 686/11, de deixar sense efecte diferents expedients sancionadors, sobreseient els
mateixos i procedir al seu arxiu, sense declaració de responsabilitat, per errades en la seva
tramitació.
Núm. 687/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11047558 a diferents
titulars de vehicles, designar instructor i notificar–ho als interessats perquè en el termini de
15 dies al.leguin el que creguin convenient en la seva defensa.
Núm. 688/11, d'autoritzar a MERCADONA, S A I'OVP amb un espai de 20 m2 a
l’av. Costa Brava, s/n, per a la col.locació d’un elevador per a pintar la façana de
l’edifici del supermercat.
Núm. 689/11, d'autoritzar a Gruas Antonio Martínez, S L l’OVP, amb un espai de
72 m2 a l’av. Burgos, 32, per a la col.locació d’una grua per a la realització d’un
canvi d’antena, el dia 10 d’agost de 2011.
Núm. 690/11, de liquidació provisional de la taxa per permisos d’obres no subjectes
a llicències urbanístiques i obres de domini públic, a la senyora F. Cecilia Berbel
Sánchez, per un import de 16,70 euros.
Núm. 691/11, d’imposar sancions a cadascun dels titulars de vehicles de la relació
11048757, i notificar–ho a l’ORGT perquè procedeixi a notificar reglamentàriament, de
forma individual, les sancions imposades.
Núm. 692/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11048367 a diferents
titulars de vehicles, designar instructor i notificar–ho als interessats perquè en el termini de
15 dies al.leguin el que creguin convenient en la seva defensa.
Núm. 693/11, de disposició de les vacances d’estiu de la senyora M. José Galindo Garcia.
Núm. 694/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Pastor Mbomio Nsue Manghe.
Núm. 695/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Virginia Garcia del Toro.
Núm. 696/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Dolores Pérez González.
Núm. 697/11, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 19 de setembre de
2011.
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Núm. 698/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Cristina Obrero Martínez.
Núm. 699/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Lourdes Lendinez González.
Núm. 700/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Lorenzo Gómez Fernández.
Núm. 702/11, de disposició de les vacances pendents del senyor José Manuel Alejandre
Medina.
Núm. 703/11, de comparèixer i oposar-me al recurs ordinari 410/2011,
interposat pel senyor Diego Asensio Barrera davant el Jutjar Contenciós
Administratiu núm. 5 de Barcelona, contra l’inactivitat de l’Ajuntament davant el
procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 7/2010.
Núm. 704/11, d’inscripció, amb caràcter provisional, en el Registre Municipal d’Entitats, de
l’entitat “Club Triatló Badia del Vallès”, amb el núm. EAC 131-11.
Núm. 705/11, de declarar extingit el contracte amb el senyor José Vivancos Luna, per
finalització del seu període contractual.
Núm. 706/11, de declarar extingit el nomenament interí de la senyora Emilia Baldovi
Amodeo, atesa la reincorporació al seu lloc de la treballadora a qui substituïa.
Núm. 707/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Aziz Danouni Saber.
Núm. 708/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Sonia Gragera Solís.
Núm. 709/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Francisco Cirera Mas.
Núm. 710/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Jessica Córdoba Pinto.
Núm. 711/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Jamal Asselman.
Núm. 712/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Aboubacar Sidiki Fofana.
Núm. 713/11, de donar publicitat a la relació definitiva d’aspirants admesos i dels
provisionalment exclosos, de les proves per a la provisió de cinc places de Caporal de la
Policia Local.
Núm. 714/11, de substitució del senyor Juan Antonio Lancho Aceituno en el càrrec
d’Alcaldia, per absència de l’alcaldessa titular, durant els dies 21 al 25 de setembre
de 2011.
Núm. 715/11, de concessió d’una bestreta per import de 2.400,00 euros, a la senyora
Concepción Adrián Navau, sense interès i a compte de les retribucions dels 24 mesos
següents a la seva concessió.
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Núm. 716/11, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros, al senyor José
Luis Soto Martínez, sense interès i a compte de les retribucions de la propera mensualitat.
Núm. 717/11, de concessió d’una bestreta per import de 500,00 euros, al senyor Rafael
Ortega Rodriguez, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària de
Nadal de 2011.
Núm. 718/11, d’aprovar el reconeixement d’obligacions per import de 8.055,30 euros,
corresponent a la compra de targetes T10 1 Zona, destinades als beneficiaris del carnet de
mobilitat del transport públic interurbà.
Núm. 719/11, d’atorgament de fraccionaments en els rebuts de diferents contribuents.
Núm. 720/11, 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 setembre de 2011.
Núm. 721/11, d’aprovar diversos documents comptables AD negatius, corresponents a
reintegrament d’imports de la quota patronal de la Seguretat Social, per baixes
d’incapacitat temporal del personal.
Núm. 722/11, de reconèixer a la senyora Maria Dolores Gómez Couto, el compliment del
seu cinquè trienni, amb efectes del mes de setembre de 2011.
Núm. 723/11, d’anul.lar l’autorització de la concessió de reserva d’aparcament a la
senyora M. de la Sierra Espejo davant el seu domicili del núm. 36 de l’av. Burgos, a
petició de la interessada.
Núm. 724/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT.
Núm. 725/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11049676 a diferents
titulars de vehicles, designar instructor i notificar–ho als interessats perquè en el termini de
15 dies al.leguin el que creguin convenient en la seva defensa.
Núm. 726/11, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 19 de setembre de
2011.
Núm. 727/11, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a
favor del regidor Antonio Sabariego Guerrero.
Núm. 728/11, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a
favor de la regidora Montserrat Carbonell Rosell.
Núm. 729/11, de convocatòria del Ple municipal ordinari pel dia 28 de setembre
de 2011.
Núm. 730/11, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al mes de setembre
de 2011.
Núm. 731/11, de concessió d’una bestreta per import de 600,00 euros a la senyora M.
Rosario Torrecilla Blanco, sense interès i a compte de les retribucions de la paga
extraordinària de Nadal de 2011.
Núm. 732/11, de concessió d’una bestreta per import de 200,00 euros a la senyora Sonia
Rico Mainer, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària de Nadal
de 2011.
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Núm. 733/11, de justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per valor
de 631,51 euros, destinada al transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres
parcs”
Núm. 732/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Youssef Ajanif.
Núm. 733/11, de nomenament interí del senyor Antoni Jabalera Mateo, amb la categoria
d’oficial de manteniment-conserge, per tal de cobrir la vacant accidental per gaudi de
vacances d’un treballador, no abans del dia 5 d’agost de 2011 i fins el 28 d’agost de
2011.
Núm. 734/11, d’inscriure a diferent personal al curs “Els valors de les organitzacions de
serveis socials, organitzat per la Diputació de Barcelona.
Núm. 735/11, de donar conformitat a l’acord extraprocessal pactat amb el Banc de
Sabadell, S A , i abonar la quantitat de 3.000,00 euros, corresponent al procediment
ordinari 860/2010, instat pels danys ocasionats a les oficines de l’entitat ubicades a la
plaça Major, com a conseqüència de filtracions per pluges.
Núm. 738/11, de reconèixer a la senyora Cristina Vidal Ferre una antiguitat de 24 anys,
amb efectes del dia 18 de setembre de 2011.
Núm. 739/11, de justificar la subvenció de 136.667,00 euros atorgada per la Diputació de
Barcelona, en el marc del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011, per les obres de reforma integral del mercat municipal, fase II.
Núm. 740/11, de justificar la subvenció de 136.666,00 euros atorgada per la Diputació de
Barcelona, en el marc del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011, per les obres de reforma integral del mercat municipal, fase III.
Núm. 741/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor José Pérez Redondo.
Núm. 742/11, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privatiu de la plaça d’aparcament
núm. 112, a favor del senyor José Maria Panchón Garcia i la senyora Yolanda Cortés
Ojados, fins el dia 12 de febrer de 2054.
Núm. 743/11, de disposició de les vacances del senyor José Manuel Roque Damota.
Núm. 744/11, d'autoritzar la senyora Josefina Giral Perelló I'OVP mitjançant
l’ampliació de la de terrassa instal.lada, davant el local de l’av. Mediterrània, 28,
durant el període de l' 1 de setembre de 2011 fins el 31 de desembre de 2011.
Núm. 745/11, d'autoritzar el/la senyor/a Jianmei Zhang I'OVP mitjançant
la
instal.lació de terrassa, davant el local del C/ Santander, 6, durant el període de l' 7
de juny de 2011 fins el 31 de desembre de 2011.
Núm. 746/11, d'autoritzar la senyora Jessica Garcia Sánchez I'OVP mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Eivissa, 3, durant el període de l' 1
de setembre de 2011 fins el 31 d’octubre de 2011.
Núm. 747/11, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 3 d’octubre de
2011.
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Núm. 748/11, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents persones, per
les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 30 d’agost al 29 de setembre
de 2011.
Núm. 749/11, de denegar la concessió de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució, modalitat titular conductor, a la senyora M. Carmen Coello
Gómez, per no complir els requisits establerts a l.article 3.2 de la normativa vigent.
Núm. 750/11, de concedir a la senyora Jennifer Martínez Buzón, llicència per a la tinença i
conducció d’un gos potencialment perillós.
Núm. 751/11, d’acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Benestar Social i
Família de la Generalitat de Catalunya, corresponent al Protocol Addicional per 2011 del
Contracte Programa per la coordinació, cooperació i col.laboració.
Núm. 752/11, de manifestar la conformitat al canvi de qualificació de l’habitatge de l’av.
Mediterrània, 40, 2n F, atesa la sol.licitud de la seva titular.
Núm. 753/11, d’aprovar l’expedient núm. 18/2011, de transferència de crèdit a partides
pressupostàries de l’exercici de 2011.
Núm. 754/11, de designació de llocs oficials i públics d’ús gratuït per la celebració
d’actes de la campanya electoral.
Núm. 755/11, de disposició de les vacances del senyor Francisco José Florido
Vázquez.
Núm. 756/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Basamba Drammeh.
Núm. 757/11, de practicar liquidació dels havers del senyor Jordi Giménez Gimeno,
per finalització del seu nomenament interí.
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de
CiU, que diu: “A mi si em permet i com ja porto fent en els dos darrers plens i aquest es el
tercer, abans de les Resolucions d’Alcaldia un prec relacionat amb les Resolucions
d’Alcaldia. Si us plau, per tercer cop. ¿Podem incloure una seqüencialització temporal de
les Resolucions d’Alcaldia que ens permeti ubicar en el temps aproximadament, quan
aquestes s’aproven, i d’aquesta manera poder entendre el seu sentit? Es que sembla una
tonteria però després en passa que fem preguntes perquè una Resolució d’Alcaldia, dos
mesos després potser no te sentit, però dos mesos abans si. Si us plau, ens facilitaria molt
la feina. Això d’entrada.
Segon, la Resolució núm. 703/11, d’oposar-se a un recurs ordinari, abans de la Junta de
Portaveus he preguntat si s’havia informat d’aquesta Resolució a la Comissió Informativa
pertinent, a la qual jo no vaig poder assistir per motius laborals, se m’ha comentat que no,
i per tant, demano ara explicacions sobre aquesta Resolució.
Després, hi ha tot un seguit de Resolucions d’Alcaldia que son la 715, la 716, la 717, la
731 i la 732 que fan referència totes elles a bestretes a les quals soc plenament conscient
que el personal laboral de la casa te dret a elles, però clar, donat l’actual estat de la caixa
de l’Ajuntament, es a dir l’estat de liquiditat dels comptes de l’Ajuntament em resulten
curioses, i llavors m’agradaria, sense estar ni a favor ni en contra, sinó simplement tenir
informació acurada i detallada sobre si la casa s’ho pot permetre, i quina planificació hi ha
d’aquestes bestretes. Potser en el proper debat, en la propera taula que tenim per a parlar
de l’estat pressupostari d’OOFF es pot incloure aquesta informació.
I per últim, la Resolució núm. 751/11, que fa referència a una subvenció atorgada pel
Departament de Benestar i Família, simplement demanar una mica més d’informació al
respecte. Es a dir, en què consisteix aquesta subvenció. Diu que està dintre del marc del
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contracte-programa per a coordinació, cooperació i col.laboració, i m’agradaria simplement
tenir una mica més d’informació al respecte”.
Seguidament intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que
diu: “La 703 y la 751 las ha dicho ya la Sra. Figueras de CiU, solicito también la
información de las mismas, y aparte la 713, de dar publicidad a la relación definitiva de
aspirantes admitidos y provisionalmente excluidos de las 5 plazas de los puestos de policía.
Las personas admitidas, si es posible que se nos haga llegar tanto la puntuación como...es
decir, un pequeño informe.
La 735, información sobre la misma, sobre la conformidad extraprocesal pactada con el
Banco de Sabadell, y abonar la cantidad de 3.000 euros correspondiente a este
expediente, que no sabemos cual es, asimismo información.
Y la 751 que la ha comentado la representante de CiU, y ya está”.
Seguidament, l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Joaquim Durán, regidor del grup
municipal de l’AEB, que diu: “Simplement ratificar la sol.licitud d’informació sobre la 703,
735 i 751”.
L’alcaldessa diu: “Sobre la 703, ja els hi passarem dades sobre aquest procés que
consisteix en una reclamació de responsabilitat patrimonial, i m’imagino que el senyor
haurà interposat un recurs contra l’inactivitat de l’Ajuntament contra un procediment de
reclamació patrimonial, però ja els hi passarem dades amb informe del procediment. Tens
les dades? Doncs li passo la paraula a la senyora Montserrat Jiménez”.
Intervé la senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa d’Economia, Governació i
Serveis Generals, que diu: “Una pequeña puntualización. Aquí únicamente se refiere al
hecho de los poderes “apud acta” que ha recibido Roque en este caso, para comparecer y
designar abogado y procurador para dicho procedimiento. Ahora, en esto es en lo que
versa la Resolución de Alcaldía. En todo caso, si lo que queréis es más información en
torno al procedimiento, la podemos facilitar, pero la Resolución de Alcaldía únicamente
habla de los poderes “apud acta” que se confieren a Roque para que pueda personarse y
hacer la designación de abogado y procurador para el procedimiento. Sólo eso”.
L’alcaldessa diu: “Respecte el tema de la concessió de bestretes, la passaré ara també la
paraula a la senyora Montserrat Jiménez, regidora de Recursos Humans, que es un tema
que ja hem valorat, hem parlat amb la representació dels treballadors. Ara li passaré la
paraula a ella perquè us ho expliqui”.
Intervé la senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa d’Economia, Governació i
Serveis Generals, que diu: “Solamente comentarios que, como dice nuestra alcaldessa,
hemos hecho la transmisión de esta información ya a los sindicatos, y evidentemente,
como un acto de responsabilidad y dada la situación de liquidez del Ayuntamiento, hemos
propuesto la medida de limitar la concesión de las bestretas en concepto de paga extra, o
sea a descontar de la paga extraordinaria de los trabajadores. Asimismo también los
préstamos a 24 meses, de aquí a final de año. Eso quiere decir que si conoceis que existe
la posibilidad de pedir préstamo hasta un máximo de 2.400 y algo euros, debidamente
justificado, para ciertas cosas únicamente, y tenemos un informe de intervención que
recomienda que limitemos dichos préstamos, así como los adelantos que se puedan
producir en concepto de paga extra. Y entonces así lo hemos transmitido. De aquí a final
de año, esperemos que el nuevo año nos permita hacer de otra manera”.
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de
CiU, que diu: “Molt agraïda per la informació, i m’agrada veure que això ja ho han parlat
amb els sindicats i que de les seves paraules es desprèn que es un acord que han pres
entre tots, però també hagués agraït que se’ns hagués informat als portaveus, perquè de
veritat que estem quedant moltissims dies, moltíssimes tardes per a parlar precisament de
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l’estat de comptes i de pressupostos, i primera notícia. Es a dir, que m’alegro molt, de
veritat que treballin aquests temes amb els sindicats, però informin”.
L’alcaldessa diu: “Molt bé. Seran informats en lo successiu. Però també ha de tenir en
compte com anem tots, i de vegades les coses se’ns passen. Però bueno, demano
disculpes per la part que em toca. Les demano als grups.
Sobre la 735, és un acord extra processal en un procediment de danys de reclamació
patrimonial per part d’un local, per uns danys que s’han produït per un defecte crec que
estructural, que ha produït uns danys a l’interior d’un local, i que es va interposar una
demanda, i vam arribar a un acord interjudicial abans d’arribar a la data del judici. Els fets
concrets d’aquests danys no els tinc en el cap, però bueno, està dintre de l’expedient que
si voleu saber més en què consisteixen aquests danys, dons passarem l’informe. Però es
un acord extrajudicial que s’ha produït en el marc d’una reclamació patrimonial en el local
que ocupa actualment el Banc de Sabadell.
La 751 és un contracte programa, se’ls hi contestarà per escrit. Es un contracte programa
de Serveis Socials”.
8. PRECS I PREGUNTES
8.1 Informe tècnic sol.licitat
La senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu: “Jo només una
pregunta. La veritat es que tenia diverses, però tot se m’ha anat responent al llarg del dia,
per tant em quedo amb una que més que una pregunta es un prec, o un prec pregunta o no
se. Una petició. Valorin vostès. El cas es que jo en el Ple del mes de juliol, vaig demanar un
informe sobre l’actuació que s’havia executat a l’escola Les Seguidilles. Una actuació que
contenia manipulació de fibrociment. Llavors, per motius de primer l’estiu i baixes d’algun
tècnic i demès, evidentment això es va demorar i no va haver-hi cap problema per part
nostra, però ara que ens ha arribat l’informe a les mans, aquest informe directament no es
pot classificar com un informe. En primer lloc, perquè la temporalització que indica
l’informe no correspon amb la temporalització de la noticia que apareix en la pàgina web de
l’Ajuntament ja d’entrada. I clar, si jo demano un informe es per a tenir més informació
sobre una actuació, si les dades en contradiuen amb les de la pàgina web, doncs en genera
confusió. Això d’entrada. Després la segona, i això es el que més em preocupa, es que en
l’informe aquest no es respon a cap de les preguntes que vaig formular en el Ple. Es a dir,
l’informe dóna tot un seguit de característiques tècniques de les peces que es van utilitzar,
que fan referència a les mides, del material i demés, cosa que jo agraeixo, però en cap cas
era el que jo demanava. Llavors, m’imagino que hi ha hagut un problema a l’hora de
transmetre quina era la meva demanda al tècnic o tècnica que en aquest cas ha dut a
terme l’informe, i el que si demanaria es, ara si amb una certa premura donat que han
passat uns quants mesos, que se’m respongui a les preguntes que jo vaig formular en el
Ple de juliol, i que tenen a veure amb la possible perillositat en la manipulació d’un material
que conté certs elements perillosos. Només això. Agrair també a l’equip de govern tota la
resta d e preguntes i tota la sèrie d’informació que m’ha anat enviant aquest mes sobre els
40.000 temes que teníem pendents. M’ha arribat molta informació d’esports i d’urbanisme
i no se, de moltes coses que tenia anotades a l’agenda, m’ha arribat tot i per tant , es
d’agrair. Moltes gràcies.
El senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, fa un agraïment.
8.2 Agraiment respostes
Yo en principio también quería hacer un agradecimiento, porque hice unas preguntas el
Pleno pasado, me han llegado las respuestas, y durante esta tarde y durante estos últimos
días he preguntado por la plaga de las palmeras, los mosquitos y políticas de ahorro
energético y también me han ido contestando, que son las inquietudes que me están
llegando de los diferentes vecinos con los que yo me voy encontrando a diario y bueno,

20

eso son las cosas que ya hemos ido solucionando y también, cuando las cosas se
empiezan a hacer bien porqué no, agradecerlo.
Seguidament intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que fa
preguntes:
8.3 Enllumenat
Bueno, yo tengo que decir que las preguntas que formulé en el Pleno pasado, todavía no
me ha sido respondida niguna. No las volveré a formular de nuevo, porque aparte envié dos
veces el correo, porque se me solicitaba cuales habían sido mis preguntas. Bien, pues las
de este Pleno...a ver, hay una queja generalizada, y es que el alumbrado público de Badia,
las farolas, son las 10, las 11 de la mañana, incluso depende de qué zonas las 12, y
continuan encendidas. Teniendo en cuenta el derroche de energía de consumo y de gasto
que eso supone, y la situación en la cual estamos, sabemos que un grano de arena no hace
una playa, pero si contribuye a ello. Rogaríamos que se revisara, ni que decir tiene, o que
se contestara porqué el alumbrado está hasta estas horas de la mañana. Es un derroche
innecesario.
8.4 Camí deixalleria
Vuelvo a reiterar el tema de la deixalleria, si es cierto que se ha actuado en la zona, que en
la parte de detrás estaban todas las pantallas, teclados, ordenadores, porquería varia en
justo el camino. Tengo que agradecer que hayan puesto una valla, y que ahora toda esta
porquería, material, cristales, etc. no esté en el camino, sino en el lateral del camino, lo
cual es de agradecer. O sea, en lugar de tropezar de frente tropiezas de lado. Es un detalle.
La valla que hay justo en la zona de la deixalleria a la autopista es inexistente, con lo cual
toda aquella gente que puede resbalar, que puede pasear, que va con niños, ahora en este
tiempo si es cierto que no es tanto, pero lo hay, o sea está la autopista pelada y mondada
allí, lo cual es un peligro muy serio, y que la valla que se ha puesto verde, de seguridad,
fuerte y demás, estaba muy bien, se ha hecho muy bien y hay que alabarlo, salvo en un
trozo en el que no hay valla, con lo qual estamos en la misma.
8.5 Font carrer Menorca
La fuente de Menorca, ya dije en el anterior Pleno que no hacía falta que fueran a poner
bien la valla, porque algunos vecinos la habíamos puesto. Pero claro, la tierra que se dejó
allí para tapar la fuente, bueno aparte de los arbolitos y la fauna diversa que ha ido
creciendo allí, ahora con las lluvias se ha estancado, es un nido de porquería, las vallas a
pesar de que las pusimos no están colladas, con lo cual sigue siendo un peligro, menor
pero bueno. Sólo me faltan 3.
8.6 Material en la via pública
Al final de la calle Ibiza y comienzo de la calle Menorca, hay unos conos con una cinta de
esta que pone normalmente la Policía, imagino que es para arreglar el desnivel que hay
tierra, y hay un desnivel bastante...han dejado allí el material, una montaña de ladrillos, y
un palé con sacos de cemento. Es cierto que después de cuatro días, tres días de estar allí,
si habían 12 sacos ahora hay 8, y que con las lluvias pues igual habrá que reponerlos.
Pediría que sino se actua o no se hace aquel tipo de obra que se vaya a hacer, sea vallado,
sea el que sea, que no se deje el material allí in eternis porque claro, corremos el riesgo
este, o que se lo lleven, directamente, o que en el tiempo que estamos...claro, yo no soy
muy entendida pero si se moja, dicen que se muere y luego no puede ser utilizado, con lo
cual hay que volverlo a retomar.
8.7 Control de coloms
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También nos ha llegado que últimamente, hace unos años se hizo un control de las
palomas. No sabemos el tiempo que es efectivo la esterilización que se hizo de las mismas,
pero si es cierto que vuelven a haber otra vez muchas palomas, que se meten en los
balcones, que hay en los agujeros de las galerías, que hay gente que incluso dicen que se
les meten por ahí, que tienen que sacarlas. No sabemos si el período de tiempo de la
esterilización de las mismas ha pasado ya, si han llegado más notícias, o como está el
tema. Posiblemente la Sra. Carbonell recuerde, porque en aquel momento lo llevaba ella, y
bueno, información sobre ese tema, porque realmente es preocupante, aparte el
excremento de la paloma es corrosivo.
8.8 Pont riu Sec
Y por último, el camino del rio que va por el rio hacia arriba, la parte de subida vas bien y
demás, pero si luego bajas por el otro lado, las personas que andan o andamos por allí, al
bajar por el otro lado no tienes acceso para cruzar el puente, con lo cual te tienes que ir
más abajo para poder coger y poder cruzar el puente, o hacer auténticas filigranas porque
claro, además está la tierra que está muy descarnada de la lluvia, y no puedes acceder para
cruzar el puente. ¿Me explico? ¿No? Muy mal. A ver, el camino del rio tiene un puente, ese
puente puedes acceder para ir en dirección a Cerdanyola, pero para ir dirección a Sabadell
no. Con lo cual, si tu te vas por este lado, y bajas por el otro, te quedas aislado porque no
puedes pasar.
L’alcaldessa diu: “Bueno, Sra. Antonia, celebro ver que pasea por otros sitios que no son el
entorno de su calle”.
La senyora Conxa Hurtado, regidora del grup municipal de l’AEB, pren la paraula i fa una
pregunta:
8.9 Jornades de Cooperació
Nosotros queríamos saber que el pasado sábado se celebraron las Jornadas de
Cooperación en el parque Joan Oliver. La hora de empezar las jornadas eran las 11 de la
mañana. La sorpresa fue que las asociaciones que participaban a las 9 de la mañana
estaban en el parque Joan Oliver, esperando a que viniera la Brigada con el material para
montar carpas y montarlo todo. La Brigada llegó tarde, no se pudo presentar la actividad a
la hora que estaba prevista. Para poder traer el material del Casal dels Infants al parque
Joan Oliver se necesitó la ayuda de gente de las mismas asociaciones para cargar el
camión y descargar el camión, porque sólo había una persona de la Brigada, y había dos o
tres técnicas en la actividad. Mi pregunta es querer saber que pasó, y mi reflexión es que
estas jornadas de Cooperación, en los tiempos actuales en que vivimos, creemos que son
muy necesarias en Badia, y tenemos que dar más ayuda o más aporte a estas asociaciones
que dedicaron o dedican 4 ó 5 horas ahí de trabajo para educar un poco a una
concienciación ciudadana que insisto, creo que vivimos en unos momentos actuales muy
necesarios
El senyor Joaquim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB fa una pregunta:
8.10 Informació sol.licitada Ple anterior
El Ple del mes de setembre va ser un Ple molt llarg, tant llarg que es va acordar que les
preguntes sobre les Resolucions d’Alcaldia es respondrien per escrit. Sembla ser que hi ha
grup que si que reben aquesta informació, i n’hi ha d’altres grups que no la rebem. Dos
dies després del Ple se’ns va incoar a presentar de nou quines eren tant les preguntes com
les Resolucions. Nosaltres no hem rebut res, i repetiré quines eren les Resolucions
d’Alcaldia del Ple del mes de setembre que nosaltres vam demanar. Era informació sobre la
554, 575, 576, 622, 629, 641 i 644. Voldríem, si us plau, informació d’aquestes
Resolucions que ja vam sol.licitar al Ple del mes anterior. Llavors, és cert que estem patint
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una situació complicada, és cert que ens estem reunint molt la Comissió d’Economia, la
Junta de Portaveus, reunions extraordinàries d’Economia, i en aquestes reunions, a algunes
de les quals ha assistit l’anterior interventor que ara ja no tenim, que ha marxat o se l’ha
comminat a marxar, nosaltres hem sol.licitat repetidament dues coses. La primera es un pla
d’amortització, quin es el pla d’amortització que te l’Ajuntament de Badia del Vallès amb
les entitats bancàries. El pla d’amortització dels préstecs que te amb el banc l’Ajuntament.
Creiem que es una informació rellevant per a poder veure com sortim d’aquí on estem. I la
segona cosa que també hem demanat es respecte als proveïdors, hem demanat quin son
els interessos de demora que genera la morositat de l’Ajuntament envers aquests
proveïdors. Creiem que es una informació prou rellevant per a poder plantejar escenaris per
a tirar endavant
L’alcaldessa diu: “En relació al prec-pregunta de la Marta Figueras en relació a aquest
informe, transmetré al Servei que no estan resoltes les seves preguntes, i al regidor
responsable. Agrair l’agraiment, i lamentar que no hagi estat un agraïment generalitzats
perquè no han arribat a la resta dels grups. Espero i desitjo que els regidors que tenen la
responsabilitat de contestar a les seves Resolucions d’Alcaldia, doncs ho facin el més aviat
possible.
Respecte el recorregut pel veïnatge de la senyora Antonia Escriva, farem contestar el que
calgui. Li faig jo també un prec. En el moment en que tinguin constància de que hi hagi una
farola que estigui encesa, no esperi al darrer dimecres del mes per a dir-m’ho. M’ho pot dir
abans per correu electrònic, i així ens estalviarem un mes de llum encesa de l’enllumenat
públic. En qualsevol cas, em consta que ja s’ha fet, de tota manera ara li donaré la paraula
al senyor Antonio Sabariego perquè contesti.
En relació a les Jornades de Cooperació, li donaré la paraula a la senyora Raquel Gracia, i
m’he apuntat personalment les Resolucions d’Alcaldia perquè siguin contestades, així com
la informació d’Economia per a acabar de transmetre-la”.
Pren la paraula el senyor Antonio Sabariego, regidor de Planificació Urbanística, que diu:
“En referència al tema del alumbrado, decir que de forma genérica , salvo excepciones
puntuales de una avería concreta, durante la mañana los electricistas hacen
comprobaciones rutinarias del alumbrado público de toda la ciudad, y van procediendo al
encendido y el apagado para hacer comprobaciones técnicas”.
Seguidament intervé la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i
Cultural, que diu: “Comentarle al Sr. Durán que yo mandé la respuesta a una pregunta que
me competía, de Ocupación, sobre el tema del concurso del Plan estratégico. O debe haber
habido algún problema en el correo, o en cualquier caso mañana mismo lo vuelvo a
reenviar y ya está.
Sobre el tema de las Jornadas, el porqué llegó tarde la Brigada no tengo información. Lo
preguntaré y le contestaré, pero vaya, lo que si que quería es manifestar o hacer un
comentario en cuanto a la importancia que se le da desde este Ayuntamiento a las
Jornadas, de hecho somos impulsores de estas Jornadas que se hacen desde hace muchos
años, y como ven, incluso en esta situación apostamos por tenerlas porque creemos
firmemente en seguir inculcando el valor de la solidaridad y así vamos a seguir haciéndolo.
Comenta que sólo hay una persona de la Brigada y que esto se puede entender como falta
de apoyo a las entidades. No. Primero tener en cuenta que la Brigada esté un sábado aquí
representa horas extras para la Brigada, y es una política de la Comisión de Cooperación
hacer todos nuestras actividades con el mínimo gasto posible y así se puede comprobar y
así se puede demostrar. De hecho estas jornadas empezaron haciéndose sin apoyo de la
Brigada. Se empezaron haciendo con las entidades, montándonos nosotros las carpas,
moviendo nosotros el material, y así se hacía desde el principio, y ara ha habido soporte de
la Brigada en este punto. ¿Que podría haber más? Si, lógicamente. Pero hay que tener en
cuenta la diferencia beneficio con coste. Nada más, simplemente manifestar que creo que
nuestro apoyo, nuestra apuesta por la cooperación, lo siento mucho pero es incuestioable.
Y el apoyo a las entidades también, dado que las que quieren participar en ella, participan
en la Comisión de Cooperación, y deciden...se que tu Concha lo sabes, pero bueno, creo
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que debo contestar así, deciden que actividades hacen, como, cuando, donde, en que
lugar, y más apoyo que eso a las entidades, difícil lo tenemos para dar”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del
PP, que diu: “Lamento que se me había quedado una en el tintero. La pregunta para la
respuesta que se me ha dado sobre el alumbrado, las revisiones técnicas o comprobaciones
técnicas para comprobarlo, que se hacen, ¿Períodicamente, durante un tiempo
determinado, o...? Pregunto. Imagino que encendarán cada mes, cada semana,
cada...durante una hora. Tres...”
Pren la paraula el senyor Antonio Sabariego, regidor de Planificació Urbanística, que diu:
“Normalmente se hace en función de las deficiencias observadas. Si hay una deficiencia
por la noche, la patrulla de la Policía la detecta, informa a Urbanismo de una serie de
circunstancias o de anormalidad durante el servicio de la noche, pasan nota de servicio a
Urbanismo, y por la mañana se hace la revisión pertinente. Más allá las averías que se
pueden haber producido, sin detectarse y mantenidas en el tiempo”.
Intervé la senyora Conxa Hurtado, regidora del grup municipal de l’AEB, que diu: “Las
asociaciones que participan son conscientes de que han de trabajar y de que han de hacer,
entiendo que el gasto de la Brigada para montarlo se puede eliminar, pero claro lo que
extraña un poco es que haya, es que no te puedo decir si había dos o tres técnicas del
Ayuntamiento y de Brigada sólo una persona. A ver, esto causa sensación porque el
trabajo de esfuerzo, de montar y desmontar, no digo que no cooperaran las técnicas, pero
bueno...a ver, de tres técnicas a una persona de Brigada, pues claro, causa sensación. Y
era por eso, aclarar este punto, que en ningún caso he puesto que desde el Ayuntamiento
no se activa, soy consciente de que se han activado siempre estas jornadas”.
Seguidament intervé la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i
Cultural, que diu: “No se si entiendo bien que lo que está cuestionando es el porqué había
más técnicas de Cooperación que personal de la Brigada. Entre otras, estaba la técnica de
Cooperación, estaba la técnica del plan comunitario, y estas personas estaban allí
trabajando pero no cobran horas extras. Eso creo que tiene que quedar claro. Y ayudaron a
montar y desmontar, hicieron viajes a Granollers a traer gente que tenía que venir, o sea,
apoyo técnico hubo, y está claro que el resto de entidades también estuvieron montando y
desmontando, pero yo creo que no se puede cuestionar que hubiese apoyo técnico, de
hecho hubo más técnicas de este Ayuntamiento, más trabajadoras que no son técnicas de
Cooperación, que no tienen nada que ver con este departamento, pero que voluntariamente
estuvieron allí en las jornadas y participaron en lo que pudieron, igual que todos”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del
PP, que diu: “Es que es verdad que se me había quedado una pregunta en el tintero. Las
jornadas que se realizaron en el Instituto de abajo, de Badia, de las mujeres gitanas, porqué
no fuimos informados en resto de formaciones políticas, del acto, de todo lo que allí se
llevaba a cabo. ¿Por qué no fuimos informados el resto de grupos?”
Seguidament intervé la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i
Cultural, que diu: “Básicamente porque no era el Ayuntamiento quien organizaba las
jornadas. Estaban organizadas por parte de una entidad, y ellos decidieron a quien
invitaban y a quien no. De hecho, yo hice la consulta y se me dijo que las invitaciones
oportunas serían cursadas por las dos entidades que organizaron el evento, que fueron la
Asociación de Mujeres Gitanas de Badia, y una asociación de mujeres gitanas de
Barcelona. A nosotros se nos invitó para participar, pero no teníamos la autoridad para
invitar a nadie”.

Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan
son les vint hores i trenta minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe.
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Vist i plau
L’alcaldessa,
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