08/2012

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 25 DE JULIOL DE 2012
Badia del Vallès, 25 de juliol de dos mil dotze.
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:
Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno
Sra. Raquel Gracia Peral
Sr. Antonio Sabariego Guerrero
Sra. Montserrat Jiménez Molina
Sr. Antonio Rodríguez Yañez
Sra. Montserrat Carbonell Rosell
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo
Sra. Concepción Hurtado Sánchez
Sr. Juan Carlos Santervás García
Sra. Cristina Fabregas Moreno
Sra. Antonia Escrivà Castellanos
Sr. Pablo Ropero Muñoz
Sr. Eusebio Argueta Chica
Sr. Raul Ortiz Parra

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

Assisteix la secretària accidental senyora Rosa Caballero del Castillo i l’interventor senyor Raul
López Borras.
Excusen la seva assistència les senyores Marta Figueras i Badia regidora del grup municipal de
Convergència i Unió , i Saray Muñoz Contreras regidora del grup municipal del Partit Popular.
Oberta la sessió per la senyora Alcaldessa i amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre
els assumptes de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:

I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
S’aprova sense necessitat de lectura prèvia l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia
27 de juny de 2012, ja que tots els membres del consistori disposaven del text.

2. ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 20122015
Es llegeix l’acord.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA
que diu: “El grupo municipal d’Iniciativa i Izquierda Unida, daremos apoyo a esta propuesta que
trae el equipo de gobierno, porque a más a más es que toca, es que en los tiempos que
vivimos estamos obligados a trabajar en xarxa y cooperar.”
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Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del Partit
Popular que diu: “Només dir que nosaltres votarem a favor perquè considerem que es bo pel
Municipi i per tant totes les coses que vinguin bones doncs benvingudes siguin.”
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor de l’Alternativa
d’Esquerres per Badia que diu: “Gràcies, l’Alternativa d’Esquerres per Badia votarà a favor
d’aquesta adhesió al protocol. Sí que demanem que el document d’informació econòmica i
financera de l’Ajuntament i que acompanyi a l’adhesió es lliuri en el seu moment als diferents
grups municipals. Gràcies.”
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria amb 14 vots a favor (7 PSC, 4 AEB, 2 PP,
1 ICV-EUiA) i 1 abstenció (PXC) el següent acord:
“Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de les
funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol
general, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les
actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de referència.
L’esmentat Protocol general, publicat la BOPB de 8 de juny de 2012, preveu en la seva
clàusula setzena, que l’adhesió prèvia es requisit indispensable per la concertació d’ajuts i la
realització de les actuacions derivades del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Atès que els municipis de les comarques de Barcelona son destinataris d’aquest Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”, en virtut del que disposa la clàusula cinquena del Protocol
general.
S'acorda:
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès al Protocol general del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona el 31 de maig de
2012.
Segon. Donar trasllat del present acord a la Diputació de Barcelona, mitjançant formulari
d’adhesió “ADH” que cal lliurar juntament amb el document d’informació econòmica i financera
de l’ens sol·licitant ( “ECO”) a través de la plataforma Concert@.”

3. DOTACIÓ DEL LLOC DE TREBALL AMB CODI 200203 DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ
GENERAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL L’ÀREA DE GOVERNACIÓ I SERVEIS
GENERALS DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
Per indicació de l’Alcaldessa es llegeix la proposta d’acord.
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Jiménez Tinent d’Alcaldessa de l’àrea
d’Economia i Serveis Generals que diu: “Sólo añadir, bueno ya lo comentamos en la Comisión
Informativa, les tasques pròpies del lloc de treball seran l’assistència jurídica i tècnica a totes
les àrees de l’Ajuntament des de Serveis Generals, i que la jornada serà de vint hores
setmanals.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de
Plataforma per Catalunya que diu: “Nada más decir que desde Plataforma per Catalunya en
este punto nos abstendremos ya que por ley le corresponde el puesto de trabajo y han llegado
a un acuerdo de cuatro horas, mantendremos esta posición.”
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal
d’ICV-EUiA que diu: “En este punto porque es un derecho adquirido por la legislación vigente
en este país hasta que no se la carguen, este trabajador ha de volver a su puesto de trabajo si
las necesidades personales y familiares lo requieren y nosotros como es lógico vamos a votar
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favorablemente a que se reincorpore y a que ejerza y a ver si nos ayuda a tirar adelante.
Gracias.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva que diu: “Gracias
senyora Alcaldesa, desde esta formación política nos abstenemos puesto que es obvio, esta
persona tiene un lugar, tiene un puesto de trabajo, ha habido un periodo de tiempo más que
justificado con lo cual el trabajo es una necesidad y es un derecho.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’AEB que diu:
“Gràcies. L’Alternativa d’Esquerres per Badia s’abstindrà en aquest punt, nosaltres defensem
com no pot ser d’un altra manera els drets adquirits del treballador, el que sí que fem és
lamentar la falta de previsió pressupostària de l’equip de govern que fa que en menys de tres
mesos de l’aprovació del pressupost 2012 doncs assistim a una nova modificació. Gràcies.”
L’alcaldessa intervé i diu: “Només dir que ens agradaria tenir el don de preveure el futur, però
de moment no el tenim.”
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria amb 8 vots a favor (7 PSC, 1 ICV-EUiA) i 7
abstencions (4 AEB, 2 PP, 1 PXC) el següent acord:
“Vist que a la plantilla de personal d’aquest ajuntament annex al pressupost municipal aprovat al
Ple Municipal de data 2 de maig de 2012, corresponent a l’any 2012, hi consta el lloc de treball de
denominat Tècnic/a d’administració general (codi 200203), en situació de reserva del funcionari de
carrera, senyor Miguel Sánchez Laguna, en situació d’excedència voluntària per cura de familiar.
Vist que a la plantilla de personal del pressupost 2012 consta aquest lloc de treball sense dotació.
Vista la resolució d’alcaldia núm. 520/09, per la que s’acorda la concessió de la referida
excedència voluntària per a la cura de la seva mare amb efectes del 21 de maig de 2009 i amb
una durada de tres anys.
Vist que la previsió és que el funcionari esmentat es reincorpori a aquesta Corporació el proper
dia 1 de setembre de 2012.
Vist l’informe de la cap de recursos humans.
Atès allò que disposa la legislació vigent, en especial la secció 2a dels crèdits i les seves
modificacions, del Capítol I Títol VI del Pressupost i despesa pública, del Reial Decret 2/2004,
de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i ateses les Bases d’Execució del Pressupost per al 2012.
S’acorda:
Primer.- Dotar el lloc de treball denominat Tècnic/a d’administració general (codi 200203),
corresponent al programa 9202, de la plantilla de personal d’aquest ajuntament annex al
pressupost municipal aprovat al Ple Municipal de data 2 de maig de 2012, corresponent a l’any
2012.
Segon.- Que el cost fins a final d´any serà el que a continuació es detalla on hi consten les
partides pressupostaries corresponents a l’àrea de governació i serveis general on s’imputarà
la dotació del lloc de treball, del vigent pressupost municipal:
Partides destinatàries
1902 9202 12000
1902 9202 12100
1902 9202 15000
1902 9202 16000

Imports econòmics
3445,98 euros
3140,74 euros
356,84 euros
1976,00 euros
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Tercer.- Exposar al públic a efectes d’examen i reclamacions durant un període de 15 dies prèvia
publicació en el BOP i el DOGC. Si durant aquest termini no es presentessin reclamacions,
s’entendrà aprovat definitivament.
Quart.- Notificar el present acord, per part de secretaria, a l’interessat Sr. Miguel Sánchez Laguna,
a l’àrea de governació i serveis generals, al Comitè d’Empresa, Junta de Personal i a les Seccions
Sindicals.”

4. EN CONTRA DE LES REFORMES DEL PARTIT POPULAR
La secretària llegeix la proposta d’acord.
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Carbonell regidora de Benestar Social
que diu: “Més que una presentació del punt voldria fer unes petites reflexions. Si realment cal
incentivar el consum com sempre diuen, per sortir de la crisi, perquè es fa una pujada de l’IVA i
es treu poder adquisitiu a qui, per sort, te feina? La reducció de la prestació d’atur farà que més
persones hagin de menester serveis de Benestar Social per poder viure amb una mica de
dignitat, Que passarà si es treuen les competències als ajuntaments els més propers a la
ciutadania? I finalment, quin és realment el motiu perquè el govern de l’Estat, el govern del PP,
vol reduir i/o eliminar competències municipals i ajuntaments? Precisament, l’administració més
propera a la ciutadania? Realment suposa això un estalvi? Gràcies.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de
PXC que diu: “Gracias señora Alcaldesa, decir que desde Plataforma por Catalunya daremos
apoyo a esta moción ya que creemos que muchas de estas medidas no van a ayudar ni a
incentivar el consumo ni a crear puestos de trabajo, lo único que creemos que puede afectar es
que van a empobrecer a muchas de las familias. Gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA
que diu: “A mí me gustaría empezar incluso cuando hablábamos en el punto anterior
cogiéndole una frase que la portavoz del PP ha dicho, cuando hablábamos de la
reincorporación del trabajador de esta casa, que dice: el trabajo es un derecho y una necesidad
– Esa frase la ha dicho usted señora Antonia, representante del PP. Pues el PP, el Partido
Popular, nos ha dado una paliza, nos está dando una paliza a los ciudadanos, y está limitando
una cantidad de derechos. Hace un momento lo comentaba a los portavoces, cuando
hablábamos de la reforma constitucional. Esto es consecuencia de aquello, que pactaron unos
partidos políticos, el Partido Popular y el Partido Socialista, la reforma constitucional.
Empezaron cargándose nuestro ordenamiento jurídico y claro si no tienes unas normas pues
aquí campi qui pugui. Y esto es lo que nos está pasando. Y ahora palos a los funcionarios,
palos a los estudiantes, pagas extras a los funcionarios, recortes, despido quien quiera, y ya
está. Siempre hemos criticado y yo que me dedico en algunos momentos de mi vida a
representar a trabajadores, siempre hemos criticado que la empresa privada es la que
despedía a diestro y siniestro, o sea por la izquierda, por la derecha, por delante y por detrás.
El problema es que ahora los ciudadanos han puesto a una persona que dirija la empresa, una
empresa que es España, y este hombre que dirige España pues está, bueno lo que hacen
algunos empresarios se quedan cortos, porque en el mes de mayo hablábamos de los centros
especiales de trabajo, discapacitados, y recordáis alguna expresión alguna frase que incluso yo
hacia para hacer referencia a esas personas no? A las personas embarazadas con el ¿?? La
Ley del aborto. Es que es tanto, que los ciudadanos han sido no sólo defraudados, no sólo
estafados, el PP, el gobierno de Rajoy, no sólo tendría que dimitir y convocar un referéndum y
presentarse con este programa electoral, porque el programa electoral que llevaba no es el que
está haciendo. Y no es verdad que haya voluntad de diálogo, no es verdad que haya voluntad
de salir de esta, no es verdad. Nos están llevando cada vez más a la ruina, se lo decía yo en su
momento a la representante del PP en las escaleras cuando se aprobó la reforma laboral en
marzo de este año, se lo decía, es que no va a generar empleo, estamos seguros de que no va
a generar empleo y dentro de un año, les dije yo en mayo de 2013 hablamos y verá que no va
a generar empleo, y todas las previsiones son estas. Y la derechona de este país tanto que se
vanagloriaba de saber gestionar el país mirar como tiene Valencia, mirar como tiene Murcia, y
mirar como tiene Cataluña ya, y tanto que nos han criticado, o sea que ya está bien, basta ya,
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yo pienso que los ciudadanos aquí tenemos que plantarnos, pero plantarnos de verdad, y nos
han engañado, y nos han estafado, y nos están quitando derechos y libertades.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del Partit
Popular que diu: “Para empezar yo pediría que determinadas palabras, podemos estar o no de
acuerdo con la política del gobierno independientemente del partido que sea pero derechona y
demás adjetivos al igual que el resto no los empleamos con otras formaciones personalmente y
en nombre de mi formación política agradecería que tampoco se emplearan con la nuestra,
porque si caemos todos en el mismo rol, podría ser muy desagradable. Dicho esto, muy
brevemente, todas las mociones presentadas hoy en este Pleno, todas van en la misma línea,
diferentes formaciones presentadas, pero bien. Nos han acusado de que nos han dado una
paliza, el aborto si que me gustaría que luego me aclarara que tiene que ver el aborto en todo
esto, pero bueno, porque claro tampoco ha sido una medida adoptada por el PP. Nosotros no
estamos buscando ni fotos, ni ser más simpáticos, ni más guapos, ni hacernos la foto con
nadie, simplemente, estamos buscando aplicar políticas que nos permitan salir de la crisis. Que
no serán populares, que no serán entendidas, pero por lo menos se está intentado, con unas
medidas antipopulares, de acuerdo, porque son medidas que nos exigen sacrificios a todos,
salir de la crisis. Salir de este momento que tenemos en España, que no es el momento de
hace siete meses, desde que estamos gobernando, es un momento que arrastramos todos lo
sabemos desde el 2008, 2009. En los últimos tres años el déficit en las cuentas públicas
aumentó en 320 mil millones de euros, la deuda pública, las políticas que se están aplicando en
España son las mismas o muy parecidas a las que se aplicaron en Alemania en el 2003,
antipopulares, como fueron en su momento en Alemania, lo son ahora, pero lo que si me
tendrán que aceptar es que algo hay que hacer, no podemos estarnos de brazos cruzados
viendo como va degenerando el país y como se va acrecentando la deuda. En los últimos tres
meses la Seguridad Social, ha aumentado en 68 mil nuevas altas en la Seguridad Social, que
no es nada, que es un grano de arena en la inmensidad del desierto, pero bueno algo es algo,
sabemos y somos conscientes que somos el gran, como he dicho en la Junta de Portavoces el
gran demonio azul causante de todos los males de este país, pues si señores, pero dentro de
que seamos los causantes y los provocadores de todos los daños, estamos intentando en seis
meses de gobierno establecer unas medidas que nos ayuden a que en los próximos meses se
pueda crear empleo que es como he dicho y ratifico es un derecho de todas las personas, y
que se pueda generar más empleo. Posiblemente a lo largo de las mociones que se irán
presentado pues iré lógicamente defendiendo en la misma línea las medidas que el partido que
gobierna España está empleando, repito que no son populares pero que lógicamente algo hay
que hacer, lo que no se puede es hablar, hablar, hablar, y no hacer nada, y yo agradecería que
el mismo ímpetu que se pone en criticar al equipo de gobierno que también se ponga en
batallar con el equipo de gobierno autonómico para que le de a Badia la cantidad que le
adeuda, porque estamos en julio, prácticamente agosto del 2012 y todavía no nos ha llegado
nada. Gracias. Bueno lógicamente votaremos en contra.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor de grup municipal de l’AEB que diu:
“Gràcies senyora alcaldessa. Be senyora Antonia vostè com sempre aprofitant que el Pisuerga
passa per Valladolid, i és que sentint-la m’estava plantejant si fer “la ola” igual que va fer el
nostre President del govern central amb els gols de la selecció estatal. Be vostè parla d’un
dèficit públic, de un deute públic que s’incrementa quan vostè sap perfectament que no és un
problema de deute públic sinó que és un problema de deute privat, però es clar, si aquest deute
privat, les pèrdues del deute privat nosaltres les socialitzem i fem deute públic, això és molt
senzill i que paguin els “curritos”.
Be, en referència al punt que ens ocupa, ens trobem davant d’una nova involució democràtica
del Partit Popular i una nova ingerència en l’economia local. Es passen les competències, o es
pretenen passar les competències a les diputacions que son institucions decimonòniques que a
tota Europa perden la seva raó de ser, es a dir, diuen que son fins i tot il·legals. Es plantegen la
reducció d’un 30 per cent dels regidors, que desprès parlarem més endavant en un altra moció.
Vostès el que fan amb les seves mesures és privatitzar els serveis públics, i allunyar a
l’administració del ciutadà. L’Estat, la institució Estatal, diu el que ha de fer per el no ho fa, tu
fes això que jo ja faré el que jo consideri. Això és una mica, no se com qualificar-lo. En tot cas,
a efectes pràctics el que fa el seu govern es anorrear el rol dels ajuntaments, els deixa en el no
res, pugen l’IVA i ens fan a tots més pobres, els que tenen feina i els que no tenen feina,
perquè tots hem de menjar i d’alguna manera hem de consumir, i el que pretenen és nomenar
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uns funcionaris com si estiguéssim a l’antic règim, uns funcionaris que no estan elegits
democràticament perquè prenguin finalment les grans decisions que ens afectaran a tots en el
nostre dia a dia. Evidentment, vostès el que fan és rebaixar a qui no te feina, el castiguen
rebaixant la seva prestació d’atur. Nosaltres evidentment no podem donar suport a les seves
polítiques i hem de plantar cara com no pot ser d’altra manera. Això és un neocentralisme que
no millorarà ni, evidentment abaratirà la gestió de la funció pública. Gràcies.”
L’alcaldessa pren la paraula i diu: “Abans de donar la paraula perquè contestis per al·lusions a
la senyora Antonia jo volia fer un parell d’aclariments, primer contestar al senyor Argueta al
començament de la seva exposició, que jo no defensaré, ho he dit abans a la Junta de
Portaveus, no defensaré la modificació de l’article 135 de la Constitució en aquest moment,
però sí el que vull aclarir és que la modificació de l’article 135 de la Constitució no és el
culpable, o no és l’origen de tot el que s’està fent. Perquè vostè ha dit que se’ns ha deixat
sense un paraigua legal, el paraigua legal existeix, el que estem fent és contravenint-ho
constantment, perquè dintre de la mateixa Constitució també parla del principi d’autonomia
local al que no li fem cas. El principi d’estabilitat pressupostària, parla d’estabilitat
pressupostària però no parla de deixar sense competències als ajuntaments, no parla de reduir
prestacions, el que parla és de no endeutar-se. En uns moments fins i tot quan s’han presentat
pressupostos tots hem estat d’acord en que les administracions locals no s’han d’endeutar més
del que poden assumir, i això és una cosa, altre cosa és el que està fent el govern del PP i tot
l’elenco de mesures que s’estan posant sobre la taula.
Vostè a parlat senyora Antonia de que això és per evitar l’increment de l’endeutament que any
rere any ha afectat a les administracions públiques. No negaré que ha hagut un increment
d’endeutament, el que jo li puc afirmar és que l’Administració Local que és la que rep aquesta
aprimament de competències, les que ens han fet culpables de tots els mals d’aquest país, és
el 3 % del deute de l’Administració Pública d’aquest país, el 3 %, o sigui, que corregint totes les
coses que s’han fet malament per part de l’Administració Local aprimarem aquest endeutament
global de les administracions públiques que tant de mal estan fent en aquest país, i que hem
portat aquest país a la catàstrofe en un 3 %, amb la qual cosa jo em plantejo, ni som els
culpables els ajuntaments, ni serem els salvadors de tot el que està passant. Això primer,
perquè quedi clar. Segon, tota la modificació normativa que s’està fent respecte a
l’Administració Local és un canvi de model territorial. No se si vostès se’n recordaran, però jo sí
que recordo a l’EGB quan estudiaven el model territorial d’aquest país, oi que se’n recorden de
l’administració, estaven les províncies que ens les havíem de aprendre amb unes cancionetes
almenys a Madrid que és on jo he estudiat, i estem en aquest model, jo he sentit en moltes,
moltes, converses de gent del seu partit que el culpable de la situació en que està immers
aquest país la te el model autonòmic, això s’ho creuen els del PP, ja us ho dic. Els del PP, es
creuen i estan convençuts és que el problema d’aquest país es l’Estat de les Autonomies, i
evidentment l’Administració Local a la que ens deixaran sense representació municipal, se’ns
ha demonitzat, als càrrec electes de l’Administració Local, tots som uns corruptes, tots ens hem
portat un munt de diners, tots hem fet aeroports sense avions, i dic, no, tots no. Precisament
d’aquest 3% d’endeutament públics de les administracions locals. Probablement el 80%
d’aquest 3% el tenen 3 ajuntaments, amb noms i cognoms, que es diu València, que es diu
Madrid, que es diu Murcia. I dels ajuntaments petits probablement en aquesta llista
d’ajuntaments d’endeutats que han sortit en molts mitjans de comunicació és anecdòtic, i vostè
ho ha de mirar, de la llista d’ajuntaments endeutats de Catalunya i España quants son de
menys de 20.000 habitants, i que vingui aquí el senyor Rajoy a dir-me no és que son els de
més de 20.000 habitants els que estem fent no se quines bogeries. Amb la qual cosa pocs
arguments s’han de dir. També el tema de les reduccions de prestacions son un canvi radical
de model, el tema de la paga de Navidad dels funcionaris... És que estem parlant de
prestacions i de drets com si fossin un regal. No és el mateix dir, als funcionaris se’ls hi treu la
paga de Navidad que son unos afortunados que tienen paga de Navidad el resto de los
trabajadores no la tienen, no, és salari, s’està treien un 15% del seu salari. És salari, no és una
paga extra que es dona als funcionaris perquè son més guapos que ningú, no, és salari, perquè
tenen un salari que en comptes d’estar repartit en les mensualitats com en altres llocs que està
repercutit, els funcionaris públics que tenen la sort de tenir feina els hi fan en una paga. Clar,
s’han de dir les coses ben clares als funcionaris públics se’ls està traient un 15 % del seu salari,
així de clar, i ens van fer tots les mans al cap quan la reducció del 5, que tots estàvem en
contra, ara és el 15. I bueno, ho venen com que bueno és que son uns afortunats, les
prestacions d’atur, és que quin morro que tenen els aturats Deu meu per cobrar una prestació
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d’atur. En fin, és un canvi de model, estic completament d’acord amb el que ha dit el senyor
Quim Duran, que en el fons s’està socialitzant el deute privat d’aquest país perquè ho paguem
entre tots. Que hi ha una involució democràtica claríssima i una ingerència competencial brutal,
i li dic el que ha dit abans quin nom te el que està fent lo que yo diga pero no lo que yo haga?
Claríssimament una paraula que es diu hipocresia.”
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal
d’ICV-EUiA que diu: “Yo pienso que hay gente que me apoya, hay gente que apoya el proyecto
político que yo represento aquí en este Consistorio, esta hasta las narices, podría utilizar otra
expresión de la calle también, pero es que estas expresiones de la calle son las que la gente
quiere oír, y son los que me quieren oír, que hay una derechona rancia, antisocial y antipopular,
que está atacando a los trabajadores y a los más humildes de este país, a los más débiles, y
eso es lo que hay, y punto, las cosas por su nombre, y se llama en este momento Partido
Popular, y que está atacando a todo el mundo, pero a todo el mundo, no solo derechos y
libertades, sino derechos sociales. Eva Menor lo ha explicado muy bien, como se distribuye la
paga en este país, ahí tiene los convenios colectivos que se los ha cargado, las negociaciones
colectivas se las ha cargado, se las han cargado, simple y sencillamente con un plumazo. Y de
diálogo nada, lo que hay son palos, los mineros venían con las piernas destrozadas desde
León y Asturias, y llegaron a Madrid, y les dieron una de palos, que les destrozaron no solo las
piernas sino más, la cara, les partieron la cara, literalmente les partieron la cara, y eso es
libertades, y en este país está reconocido el derecho a huelga y el Partido Popular se la quiere
cargar también y los sindicatos también, las cosas por su nombre, y aquí no hay nada más, y
eso es lo que quiere oír la gente y punto. Y ustedes, el Partido Popular en este caso, es lo que
está haciendo en este país, y eso es lo que está pasando. Y no hay nada más, y después
vienen otras leyes, que es lo que ha mencionado, yo diría el más progresista, el ex Alcalde de
Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ahora Ministro de Justícia, ese es el más progresista del
Partido Popular, el más progresista, si los fetos, si los embarazos están malformados aquí la
santa inquisición, y punto.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit
Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa, como veo que sigue empleando el término
derechona pues yo a partir de ahora emplearé otros términos y espero que lo demás, yo no le
he interrumpido eh? Porque como soy del PP tengo educación. Estamos hablando de los
mineros y de paliza y que las piernas que las llevaban, yo personalmente puedo tener una
empatía hacia estas personas, pero de eso a que les dieron los palos y de la forma que usted
lo ha dicho que es que el PP salió a la calle con cascos a dar palos a estos señores, no, y a
parte no fueron ellos los que provocaron la situación y no fueron ellos los que dañaron, porque
empezó en otro lugar, sí que fue el día de la finalización de la marcha, pero no fue a los
mineros a quienes atacaron, empezó en otro sector, que luego se lió todo conforme, pero no
me diga que el PP y el gobierno y fueron a por ellos y a pegarlos porque eso no empezó así, y
no empezó así porque yo tenía un familiar mío allí y me lo comentó y se exactamente como fue
el tema.
Se ha hablado de hipocresía que a los que dicen haz lo que yo digo y yo no lo hago o luego no
lo hago pues se les llame hipócritas. Yo no se como se llaman y en todo caso posiblemente
otra persona más preparada que yo pueda decirlo, pero como se les llama a las personas que
agreden continuamente y que ante una situación terrible, grave, no hace nada y no actúa en
consecuencia? Yo supongo que este Pleno va a dar, tampoco quiero ahora extenderme y
hacer exposición continuamente sobre esta moción cuando la segunda nos va ha pasar tres
cuartos de lo mismo.”
L’alcaldessa pren la paraula i diu: “Bueno me doy por aludida porque se por donde va señora
Antonia, yo siempre que ha habido faltas de respeto en este Pleno las he llamado la atención,
ya que me emplaza, pues evidentemente, ruego a los regidores de esta cámara que en el
momento en que se dirijan puede haber discusión y puede haber diferencias de opiniones pero
siempre manteniendo el respeto mutuo a la hora de referirse a las formaciones políticas y a las
personas, en este caso creo que no viene al caso porque puedo compartir o no la alusión que
ha hecho el señor Argueta a una determinada denominación, yo no lo he hecho yo he hablado
con mucho respeto y en cualquier caso no creo que haya hecho una alusión personal ni mucho
menos, no se ha referido a usted, pero bueno recogido el prec de la regidora que lo ha hecho
en un par de ocasiones yo le emplazo por favor señor Argueta que la próxima vez que se
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refiera a las políticas del Partido Popular las critique sin poner apelativos que puedan herir
susceptibilidades de las personas que militan en esos partidos políticos.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al señor Argueta: “Lo que no puede quedar aquí, yo
creo que si aceptamos, hay unas normas básicas que es el respeto a las personas y eso lo
tenemos, y nosotros y yo el más respetuoso, pero yo no le llamo a ningún representante
político aquí maleducado.”
L’alcaldessa diu: “Bueno en cualquier caso hagamos un debate que dignifique a los que
estamos aquí, los regidores y regidoras por favor.”
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per mayoria amb 13 vots a favor (7 PSC, 4 AEB, 1 ICVEUiA, 1 PXC), i 2 en contra (PP) el següent acord:
“L’actual situació de crisi, agreujada especialment ens els darrers 2 anys, ha obligat les
administracions públiques a continus ajustaments de la despesa. El repte i el compromís dels
ajuntaments catalans en el seu conjunt en tot aquest període excepcionalment difícil, ha estat
complir amb aquests ajustos garantint els serveis públics, els serveis a les persones, en
definitiva, l’Estat del Benestar.
L’aposta decidida per tal que la ciutadania hagi pogut accedir en igualtat de condicions a
equipaments culturals, socials, educatius, esportius i de tot tipus ha estat una prioritat del
municipalisme català. Això ha ajudat a mantenir la cohesió social i la convivència als diferents
pobles i ciutats.
Des de la proximitat, des dels municipis hem construït Catalunya, mantenint serveis i
instal·lacions més enllà de les pròpies competències, complint en la immensa majoria dels
casos amb els compromisos de deute i sense generar dèficit. I ara tot això ho hem de defensar.
La reforma proposada pel Govern espanyol suposa un greu retrocés democràtic i un atac a
l’autonomia local. Amb el traspàs de les competències dels municipis de menys de 20.000
habitants a les diputacions i l’eliminació del 30% dels regidors i regidores l’any 2015 la
ciutadania veurà com els serveis i el model es privatitza, i com els responsables polítics ja no
són els seus veïns i veïnes, sinó que es troben allunyats en un despatx a la capital de la
província, sense haver de rendir comptes a les urnes.
Els electes de les diputacions i d’altres administracions locals de segon rang com els consells
comarcals no són escollits per sufragi directe de la ciutadania, i per tant tampoc l’hi han de retre
comptes. Traslladar les competències dels petits municipis a aquestes administracions és una
equivocació, perquè no només no abaratirà els serveis, sinó que allunyarà l’administració de la
realitat, debilitant el seu valor democràtic i centralitzant els serveis, amb el conseqüent
desequilibri territorial que això pot implicar. De fet, el traspàs de les competències a les
diputacions fins i tot podria encarir la prestació de serveis, ja que els seus gestors no coneixen
de primera mà la realitat concreta de cada municipi.
El Govern del PP torna a posar els ens locals com a responsables de la crisi, tot i ser
l’administració pública amb menys deute i el percentatge més petit del dèficit de l’Estat. En
aquests moments els municipis tenim un nivell d’endeutament que supera escassament el 3%,
molt per sota del nivell estatal o autonòmic, i el passat 2011 vam ser l’única administració que
va reduir l’endeutament.
Cal posar en valor el treball en xarxa i dels petits municipis en les millores i arranjaments dels
camins o en les accions conjuntes de promoció turística, per posar dos exemples. La solució
passa pel treball en xarxa i en la mancomunació d’aquests i d’altres serveis com el transport
escolar, els residus, les beques menjador i la gestió dels espais naturals. Sense deixar de
significar molts dels altres serveis que donen els petits municipis com la neteja viària, la
recollida de vehicles abandonats, serveis d’orientació laboral i informàtic, l’assistència jurídica,
les llars de jubilats, els tècnics esportius, els dinamitzadors econòmics i un llarg etcètera.
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Tot això sense oblidar que, si bé l’article 149.18 de la CE atorga a l’Estat la competència per
regular les bases del règim jurídic de les administracions públiques, en cap cas, l’exercici
d’aquesta competència estatal, podrà establir una regulació exhaustiva o de detall, que buidi
les competències que l’Estatut reconeix a la Generalitat de Catalunya en matèria de règim local
català. Des del món local instem al Govern a preservar el model català de l’Estatut de
Catalunya i de l’Autonomia Local.
Per tot això, l’Ajuntament en ple acorda:
Primer. Rebutjar rotundament la reforma proposada pel Govern del PP perquè comporta un
retrocés de bona part dels serveis que presta l’administració local i perquè les mesures que es
proposen no suposen un estalvi real per als municipis.
Segon. Rebutjar l’augment de l’IVA que contribuirà a generar nous desajustos econòmics als
ajuntaments en els seus pressupostos, generant un dèficit no previst.
Tercer. Rebutjar que els cossos nacionals de funcionaris prenguin decisions que afectin el
conjunt de la ciutadania perquè no són representants escollits per sufragi universal i, per tant,
no han de donar comptes de les seves actuacions ni poden ser avaluades per part de la
ciutadania.
Quart. Reclamar al govern espanyol que iniciï un procés de diàleg per arribar al màxim consens
social i polític en l’aplicació de les reformes i que en cap cas aquestes suposin un retrocés
democràtic, la recentralització o la pèrdua dels drets socials adquirits en les últimes dècades.
Cinquè. Expressar la nostra extrema preocupació per la futura "Ley de sostenibilidad del
sistema de pensiones".
Sisè. Mostrar el nostre total rebuig a la reducció de la prestació d’atur que posa en perill la
cohesió dels nostres municipis. Els ajuntaments som la primera porta a la que truquen els
ciutadans i la reducció d’aquesta cobertura farà que haguem de dedicar molts més recursos a
atendre’ls per evitar la seva exclusió social.
Setè. Posar en valor i expressar públicament el nostre reconeixement a la tasca dels electes
locals dels pobles i ciutats de Catalunya, que es dediquen a la millora de la qualitat de vida dels
seus veïns i veïnes i al progrés dels seus municipis.
Vuitè. Demanar al Govern català que faci costat als municipis, pobles i viles de Catalunya, que
anem de la mà en la defensa del model català territorial i competencial tal i com preveu l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
Novè. Traslladar aquests acords al conjunt de les entitats i ens municipalistes i al Govern català
per instar al Govern de l’Estat a que anul·li les diferents mesures aprovades relacionades amb
el món local i incloses dins l’anunciada Llei de “Racionalización y Sostenibilidad de la
administración Local”. “

5. MOCIÓ PXC: CONTRA EL FINANÇAMENT DE LA BANCA AMB FONS PÚBLIC
Es llegeix la moció presentada pel grup municipal del grup municipal de Plataforma per
Catalunya.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de PXC que diu:
“Gracias señora Alcaldesa, otra vez decir lo bancos, para nosotros son los grandes culpables
de mucho de lo que está pasando, a parte de que el Partido Popular este haciendo sus ajustes,
y que podamos estar o no de acuerdo en muchas cosas de las que está haciendo los
verdaderos culpables yo creo que es la banca, nos han engañado, para empezar, con
hipotecas concedidas aquí en Badia sobrevaloradas, acciones de estas preferentes, falseando
los documentos diciendo que ganan 300 millones y luego necesitan un rescate de 24 mil
millones. Creemos que esto se tiene que acabar, no hay que financiar la banca, creemos que
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es más importante financiar las empresas y las familias que lo están pasando realmente mal,
por eso presentamos esta moción, Gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA
que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Yo veo esta moción y es que la suscribiría cualquiera esta,
cualquiera de las personas con sentido común, incluso no plagiaria, aunque lo ha citado,
Plataforma hasta plagia al dirigente del Partido Socialista con esta frase. Yo pienso que es una
moción simplista, populista, y que Iniciativa si que está en defensa de la nacionalización de la
banca y que la banca cumpla una función pública. Imaginaros que nosotros echamos por tierra
al sistema financiero tal cual, que pasaría esto seria el caos, entonces es peor lo que está
planteando esta gente es peor el remedio que lo que estamos viviendo, es peor, por lo tanto
nosotros votaremos abstención en este punto.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit
Popular que diu: “Gracias señora alcaldesa, muy brevemente, nosotros votaremos en contra de
esta moción básicamente porque es un manifiesto contra el Partido Popular, y lógicamente
nosotros no consideramos que sea el causante de todos los males, gracias.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Cristina Fàbregas regidora del grup
municipal de l’AEB que diu: “Gràcies senyora Alcaldessa el nostre grup s’abstindrà en aquesta
moció.”
L’alcaldessa pren la paraula i diu: “El nostre grup votarà en contra, no perquè no estiguem
d’acord amb el contingut de la moció que estem bàsicament d’acord, sinó perquè nosaltres no
recolzarem cap tipus de moció que vingui de Plataforma per Catalunya. I també dir que em
sobta i l’agraeixo senyor Ortiz que faci una defensa tan acèrrima del dret a l’educació i el dret a
la sanitat, que es posi les mans al cap per les retallades, y que no haga una exclusión
manifiesta de los que no son de casa, en este cas, no se si es un giro en la tendencia de su
partido, cosa que agradecería profundamente y a lo mejor nos replantearíamos como grupo
votar en sucesivas ocasiones en favor de sus mociones, porque yo estoy convencida que si el
redactado que si las medidas supusieran un ajuste de 9 mil millones de euros porque lo que
hacemos es quitarle el derecho a la sanidad a todas las personas que no sean de casa lo
aplaudirían, por tanto nosotros no podemos estar a favor de una moción presentada por
Plataforma por Catalunya.
Y aclararle a la señora Antonia, es que me lo ha puesto en bandeja, esta moción es un
manifiesto contra la banca, contra el PP. “
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Ortiz regidor de PXC que diu: “Señora
Alcaldesa sólo decir que Plataforma por Catalunya seguiremos en nuestra linea, no
cambiaremos aunque seguiremos presentando mociones de todo tipo pero seguiremos en
nuestra línea, gracias.”
Sotmesa a votació es denega per majoria amb 9 vots en contra (7 PSC, 2 PP) 5 abstencions (4
AEB, 1 ICV-EUiA) i 1 a favor (PXC) la moció presentada pel grup municipal de Plataforma per
Catalunya que diu:
“Atesa la gran crisi econòmica que estan patint tant el nostre país com les arques públiques i
que la banca és part corresponsable de la crisi actual i que el PP va prometre durant la
campanya electoral que “no iba a dar ni un solo euro de dinero público a entidades financieras
a diferencia de lo que había hecho el PSOE”.
Atès que s’ha informat d’un rescat de l’entitat finançera Bankia, rescat valorat en 24 mil milions
d’euros. Vist que Bankia va superar el test d’estrès i salut financera realitzats en auditories de
fa menys d’un any. I que Bankia va tenir presumptament més de 300 milions de beneficis el
2011, i que els seus directius comptaven amb sous i indemnitzacions milionaris.
Atès que aquest dissabte 9 de juny l’FMI ha anunciat e el seu informe sobre l’avaluació de la
banca espanyola que el sistema financer espanyol podria necessitar un rescat d’entre 37.000 i
80.000 milions d’euros per poder fer front al possible deteriorament de la situació econòmica, i
l’Eurogrup posarà a disposició fins a 100.000 milions d’euros per al rescat dels bancs. I essent
que la injecció de diners públics en les entitats financeres no ha suposat en cap cas reactivar el
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crèdit a les famílies ni a les empreses, ni reactivar l’economia del país. I estant d’acord amb les
manifestacions d’Alfredo Pérez Rubalcaba d’aquest mateix dissabte: “sigui la que sigui la
fórmula que s’utilitzi, ha de quedar molt clar que no podem pagar justos per pecadors i que els
diners que es posin han de tornar a les arques públiques”.
I atès que el Govern espanyol va anunciar el passat 9 d’abril retallades significatives en sanitat i
en educació, retallades xifrades en 7.000 i 3.000 milions d’euros respectivament. I donades les
importants carències que estem veient en sectors com la Sanitat i Educació en la nostra ciutat,
essent que la sanitat i l’educació constitueixen dos pilars bàsics del nostre estat de benestar
d’accés públic i gratuït que formen part de la nostra pròpia identitat social.
Per tots aquests motius, el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer. Instar al Govern espanyol a no donar ni un sol euro més de diner públic a les entitats
financeres tal i com va prometre el president Mariano Rajoy i utilitzar el diners previstos per
rescatar entitats financeres en millorar el sistema sanitari i educatiu.
Segon. Donar trasllat dels acords als centres educatius i sanitaris de la nostra ciutat i als
ministeris d’Economia, d’Hisenda, de Sanitat, i d’Educació.”

6. MOCIÓ AEB: PER LA REACTIVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Per acord de la Junta de Portaveus es retira de l’ordre del dia la moció presentada pel grup
municipal de l’AEB en referència a la reactivació del Consell Escolar Municipal.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’AEB que diu:
“Gràcies, presentàvem aquesta moció de reactivació del Consell Escolar Municipal i atenent al
compromís explícit de l’equip de govern, que al setembre aquest Consell Municipal escolar serà
reactivat doncs retirem aquesta moció. Gràcies.”

7. MOCIÓ AEB: LA PLURATITAT POLÍTICA DELS AJUNTAMENTS: NOVA VÍCTIMA DE
LES RETALLADES
Per indicació de l’alcaldessa es llegeix la proposta d’acord.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’AEB que diu:
“Be, moltes gràcies, una vegada més involució democràtica en les polítiques del Partit Popular,
i en aquest cas la reducció d’un 30 % dels regidors que comporta inefablement el reforç
d’institucions com les diputacions. És el reforç de política centralista evidentment allunyades del
territori i dels ciutadans. Curiosament aquesta reducció dels càrrecs electes a qui beneficia?
perquè clar les polítiques de moment no son gratuïtes, sempre hi ha algú que guanya i algú que
perd, en aquest cas és un forment claríssim del bipartidisme. Nosaltres estem contents de la
pluralitat política d’aquest Ajuntament, es a dir, tenim sis grups polítics a Badia. Nosaltres
considerem que és una riquesa, hi ha plantejaments polítics, podríem fer servir l’expressió “que
ens repugnen” però com diria Voltaire – No estem d’acord amb el que dius, però donaríem la
vida per defensar el teu dret a dir-ho -. Llavors aquestes polítiques o aquestes mesures que vol
prendre el Partit Popular, nosaltres creiem que sí hem de mirar d’evitar les duplicitats en tot
moment, però en cap cas eliminar o buidar de contingut la democràcia i el pluralisme polític,
moltes gràcies.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de Plataforma per
Catalunya que diu: “Gracias senyora Alcaldesa, decir que desde Plataforma por Catalunya
daremos apoyo a esta moción ya que creemos, bueno el señor Quim Duran lo ha explicado
bastante bien, y en este punto pensamos más o menos igual. Decir que también pone en el
segundo - Demanar al govern de l’Estat que prioritzi, en tot cas, la reducció de càrrecs no
elegits directament pels ciutadans – decir que desde Plataforma por Catalunya pensamos que
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algunos si se tendrían que reducir como por ejemplo el Senado, no algunos sino entero,
gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA
que diu: “Esto es más de lo mismo, nosotros daremos apoyo a esta moción.”
Seguidament, l’alcaldessa dona la paraula al senyor Pablo Ropero regidor del grup municipal
del Partit Popular que diu: “Gracias senyora Alcaldesa, desde el Partido Popular de Badia
nuestro voto será negativo porque creemos que las medidas tomadas por el gobierno son
necesarias en estos momentos. Por lo que a nuestro municipio se refiere pasaríamos a 14 de
17 regidores que somos, 14 o 13, 11 así ahorraríamos más y se podría utilizar el dinero para
otras cosas, no afectaria a la política del municipio, muchas gracias.”
L’alcaldessa pren la paraula i diu: “Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció perquè
compartim tot el que es diu, només hi ha una frase que a mi em fa una mica de por, no pel que
diu, que està molt ben dit sinó perquè després s’agafi com un .. Demanar al govern de l’Estat
que acceleri la reforma de les administracions públiques, no és una broma, un acudit, no que
diu que demanar al govern de l’Estat que acceleri la reforma de les administracions públiques
per evitar duplicitats.. ho està fent i ho acceleraran no ens cap dubte, ho tenim claríssim.
Bueno, la reducció de regidors, per si, és una reducció de representativitat democràtica, no és
un estalvi econòmic, un estalvi econòmic és un altre cosa, reduir els sous dels electes, o reduir
els càrrecs de confiança, que lejos de reducirlos la reforma de la Ley de Bases de Régimen
Local permite uno por regidor del Consistorio, es a dir, podríem tenir aquí fins a 11 càrrecs de
confiança, ahí lo dejo. O sigui que lluny de ser una mesura d’estalvi és un altre cosa. Nosaltres
coincidim que la pluralitat política és una riquesa i votarem a favor.”
Sotmesa la proposta a votació s’acorda per majoria amb 13 vots a favor (7 PSC, 4 AEB, 1 ICVEUiA, 1 PXC) i 2 en contra (PP) la moció presentada pel grup municipal de l’Alternativa
d’Esquerres per Badia que diu:
“Atès l’anunci de reducció d’un 30 % dels regidors municipal fet pel govern de l’estat amb
l’excusa de retallar despeses pel requeriment europeu després de la intervenció econòmica.
Atès que aquesta acció, unida a la idea de reforçar les diputacions (òrgans prohibits per la Unió
Europea al no ser elegits directament pels ciutadans) només pot aconseguir el reforçament de
les polítiques centralistes i bipartidistes, reduint la pluralitat democràtica i la representació
directa dels ciutadans en la pressa de decisions en l’administració que ens és més propera i
que conserva un grau de confiança superior a les altres administracions.
Atès que, amb aquesta mesura es busca allunyar al màxim la incidència de la ciutadania sobre
els òrgans de govern, per tal de poder seguir aplicant mesures contràries a qualsevol estat del
benestar que ens porti a una sortida d’aquest sistema en crisi.
S’acorda:
Primer. Rebutjar públicament la reducció de càrrecs electes a les administracions locals.
Segon. Demanar al govern de l’Estat que prioritzi, en tot cas, la reducció de càrrecs no elegits
directament pels ciutadans.
Tercer. Demanar al govern de l’Estat que acceleri la reforma de les administracions públiques
per evitar duplicitats, però fonamentant-se en les administracions més properes als ciutadans i
participades directament per aquests.
Quart. Fer arribar questa moció al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, així com
al govern de l’Estat, i fer difusió del contingut a la societat.”

8. MOCIÓ ICV-EUiA: EN RELACIÓ A LES MESURES ADOPTADES PEL GOVERN DE
L’ESTAT SOTA LA JUSTIFICACIÓ DE LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC
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L’alcaldessa diu: “Hem acordat en Junta de Portaveus que com que és una moció molt estesa
no llegir-la sencera sinó que el portaveu d’Iniciativa que és el que presenta la moció faci una
explicació perquè en el fons és parlar de totes les reformes que s’estan portant a terme en la
línea de les mocions que hem estat presentant, que el regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds
doni una explicació del contingut de la moció, l’única cosa a aclarir és que també en Junta de
Portaveus s’ha fet una petita modificació també perquè consti en acta ho verbalitzo ja que no hi
ha una lectura de la moció que en el vuitè atès s’ha corregit i quedaria el paràgraf: - Atès que
aquesta política de mesures d’ajust de la despesa i reducció del dèficit públic, ni han creat
ocupació ni han servit per sortir de la crisi, més aviat l’han aprofundit. – Llavors donaria la
paraula directament al regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds senyor Argueta.
Sr. Argueta: “Muchas gracias señora alcaldesa, No ha leído completamente lo que hemos
extraído pero bueno les ha faltado una sigla.
Alcaldessa: “He llegit el que queda, que és el que es llegiria en el cas que s’hagués llegit
l’acord. Vostè ara fa l’explicació oportuna si ho considera pertinent.”
Sr. Argueta: “Yo, en la primera propuesta de acuerdo que se ha traido ha este Pleno en
relación a los recortes sociales y de libertades de este país, impulsados por el PP, o defendidos
por el Partido Popular, impuestos por unos tecnócratas, o sea, gente, economistas, abogados,
lo que sea, liberales que lo único que van es a decir esto es tanto y a la gente hay que darle
caña. En esta línea Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i Alternativa que es el grupo que yo
represento aquí por si algunos no nos reconocen, a mí me pueden llamar izquierdoso, me
pueden llamar todo lo que quieran, pero yo se que defiendo unas cosas de sentido común y
que la gente lo padece al día a día, que son la gente que los pocos que tenemos trabajo nos
levantamos y vemos como nos recortan el sueldo , los pocos que vamos a comprar al
Mercadona, o los que a partir del 1 de septiembre los pocos que vayan a consumir algo les van
a subir el 3 % de IVA. Osea los pocos que trabajamos y verán en diciembre que les van a
recortar la paga de Navidad. Los pocos que están parados, los muchos que están parados que
les prohíben, que les tratan casi como a delincuentes, casi como delincuentes, en un Pleno lo
decía aquí , un dirigente llamaba vagos a los parados, es que han perdido el miedo y nos
insultan en nuestra cara, y yo lo decía en la primera moción, lo decía clarísimamente, es que
ante una situación como esta el Partido Popular se presentó con un programa electoral de color
de rosa y detrás pasaron la página y lo que habían era tijeras y palos, tijeras para los
pensionistas, para los parados, para los funcionarios, para las amas de casa, para todo el
mundo. Y nos suben el IVA, y dicen para incentivar el consumo yo te subo el IVA, se me ocurre
que te vas a comprar un coche ahora el 5 de septiembre nada más y nada menos 300 euros
más va ha tener que pagar, así se incentiva, bueno no, 300 que va, he dicho una.. porque yo
siempre pienso en un coche baratito, 300 euros, te voy a subir el IVA y punto. Es que la luz va
a pasar del 18 al 21 %, el agua, y no voy ha hablar ni de Internet ni del teléfono que también
que es lo que más la gente consume, o sea todo. Destruyen empleo, recortan derechos con la
excusa de generar empleo. Suben los impuestos, como el IBI, os recordais el impuesto de
bienes inmuebles de las casas. Ah, y compraros una casa, todo esto con el ánimo de incentivar
el consumo. A mí que baje Dios y me lo explique porque ya no hay nadie que me lo pueda
explicar, es que es complicada la cosa, es complicadísima, hay mucha gente en este país que
no tiene ya nada, nada, muchos saben lo que es nada, no? Nada de nada, eso si que es duro,
y entonces yo pienso, si nosotros los que representamos a la ciudadanía no defendemos a esta
gente más humilde? Que incluso les prohíben salir del país si estás cobrando algún tipo de
subsidio o de prestación, les prohiben salir de España, irse de vacaciones. Miren, yo mañana
me voy a Alemania. Estaré tres o cuatro días por unas necesidades familiares. Yo lo que digo
es que es impresionante el recorte a los derechos y libertades. Y en este caso señores no
puede ser, no puede ser. No. Y los ciudadanos tienen que plantarse ya de una vez. Nos
tenemos que plantar. Y las únicas voces que desde aquí nos tienen que oir porque me han
elegido unos ciudadanos, es que me tenéis que escuchar a los otros ya no, porque estos
pobres van directamente a aguantar la paliza y los recortes. Son a los pocos que tenemos
sentido común. En este Consistorio, en el Parlament de Catalunya y en el Congreso de los
Diputados, y desde allí convocaremos y exigiremos un referéndum que los ciudadanos digan si
están de acuerdo con todos estos recortes. Y que Rajoy dimita y el PP se presente con el
verdadero programa electoral, con ese programa electoral que tiene ahora, con ese que está
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implementando: que subir el IVA, que subir los impuestos, que recortar a los funcionarios, que
recortar a los trabajadores, y esto del 30% es la demagogia más grande, por eso no he hecho
ningún comentario, porque es la demagogia más grande que se pueda tirar encima. La
demagogia más grande. El verdadero problema no está en los 4 concejalitos. El Sr. Quim
Durán lo ha dicho claramente. Está en línea de evitar la pluralidad democrática y la
participación ciudadana. No le gusta escuchar este tipo de comentarios. No les gusta, les
duelen los oidos, pero lo decimos aquí y donde podemos, que es en Catalunya y en Madrid,
que es donde podemos, y también en Europa. Porque creemos que es lo que hay que decir y
llamar a las cosas por su nombre. Están sacrificando a la sociedad, y las políticas del PP traen
dolor a la ciudadanía y sufrimiento. Dolor y sufrimiento. Esas son las políticas del PP. Y si con
dolor y sufrimiento nos quieren sacar de la crisis, que baje Dios y me lo explique”.
Intervé seguidament el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“Nosotros en esta moción nos vamos a abstener. Estamos de acuerdo en gran parte de ella
pero no en toda. También nos llama la atención que aquí la deuda pública es decir legítima,
porque viene de la deuda privada, y cuando se presenta una moción desde un grupo politico
para que no se financie deuda privada usted dice que es populista y demás, supongo que esto
será igual, y después del rollo que nos ha soltado pues ya que le cuento. Pero bueno, aparte
de eso nuestra postura será la de la abstención”.
A continuació pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP,
que diu: “Yo sinceramente, después de la intervención del Sr. Argueta y desde el cariño, me
han entrado ganas de decir amén. No creo que Dios baje a explicárselo, pero quizá los
humanos si que le podamos explicar que aunque no compartamos ni las ideas ni las formas ni
nada, que si que es cierto y ahora hablo en serio, que la situación es muy seria, que
posiblemente sería mucho más cómodo y más fácil para nosotros y mucho más carismático el
hecho de decir no pasa nada, seguir generando deudas y tomar medidas que prácticamente no
se notaran y seguir agrandando el problema, o atajarlo y tomar medidas como la supresión de
la subida del 3% del IVA, que lógicamente si pagábamos un 18 pues ahora pagaremos el 21.
Claro, 18 más 3, 21, pero que son medidas que no estarán ustedes de acuerdo, que es muy
lógico que no estén de acuerdo, si no estaríamos militando en el mismo partido. Pero que en el
año 96 la situación de este estado llamado España pues también era bastante seria, y con el
gobierno del PP salió adelante, con lo cual nosotros estamos completamente convencidos de
que ahora va a pasar lo mismo, pese a lo que pese. Igual que en su momento pues todo era en
contra, seguíamos siendo los demonios azules, pues bueno lo tenemos asumido ya, tampoco
es una cosa que...y es todo, tampoco... es seguir lo mismo. Somos los malos, estamos
generando, según sus palabras, estamos generando más paro, estamos generando todo lo
malo de este país. No es correcto. No es correcto. Yo no digo que lo hayan generado, pero que
la sociedad y el estado en todas las partes era este y nosotros lo hemos arrastrado de alguna
forma y hay que reconocerlo, les guste o no les guste. ¿Que las medidas no son las que
ustedes emplearían?Desde luego que no, porque cuando han estado en el tripartito ya han
demostrado el tipo de medidas que empleaban, pero cada uno emplea y gobierna dependiendo
de sus directrices y de su color político”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Carlos Santervás, regidor del grup municipal de
l’AEB, que diu: “Simplemente que votaremos a favor”.
L’alcaldessa diu: “Bueno, nosotros también votaremos a favor. Yo si me gustaría añadir un par
de cosas. Es que Sra. Antonia me lo pone en bandeja...no lo puedo evitar.
Primero hacer una pequeña aclaración ligando un poco la primera intervención que ha hecho el
Sr. Argueta respecto el tema de los tecnócratas y los economistas, yo creo que si alguno de
sus ministros que son de unas creencias religiosas tan profundas, hicieran menos caso a Dios
y más a los economistas, probablemente estaríamos en otra situación. Y a la conferencia
episcopal que si que les dirige muchos de sus caminos”.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA
que diu: “Simplemente decir que yo no tengo personalmente con los regidores, ya sea la Sra.
Saray que no está ahora, la Sra. Antonia que está aquí, el Sr. Pablo Ropero, personalmente no
tengo nada contra ellos, pero políticamente a lo que representan por supuesto, porque lo he
dicho, son los que están generando dolor, y me gustaría hacer una referencia a las palabras
que ha dicho que no cree que baje Dios, pero que algunos vendrán porque claro, están
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recortando tantas libertades que ya no dejarán ni bajar a Dios. Y estos demonios azules claro,
¿qué hace el demonio? Asusta, da miedo. Aterroriza”.
A continuació pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP,
que diu: “Muy brevemente y para acabar en un tono de broma igual que ha empleado el Sr.
Argueta. Yo decía de moño. Gracias”.
Sotmesa la proposta a votació s’acorda per majoria amb 12 vots a favor (7 PSC, 4 AEB, 1 ICVEUiA) i 2 en contra (PP) i 1 abstenció (PXC), la moció presentada pel grup municipal de ICVEUiA que diu:
“Atès que el Pla de retallades i de mesures “excepcionals” presentat pel president del Govern
davant el Congrés dels Diputats, responent a les exigències plantejades pel memoràndum
aprovat pel ECOFIN el dia 10 de juliol passat, és una agressió sense precedents als drets del
conjunt de la ciutadania i molt especialment als treballadors i treballadores, a les persones en
atur, als que tenen una ocupació pública o cobren una pensió.
Atès que aquestes mesures es sumen a d’altres mesures com la reforma laboral i la reforma
sanitària que el Govern ha impulsat i el Parlament ha aprovat, amb el suport del PP i la
complicitat de CiU, i que ja implicaven una precarització i pèrdua de benestar d’una majoria
social.
Atès que aquestes mesures es sumaran també en el cas de Catalunya a la política de
retallades en el sector públic i d’increment impositiu que està aplicant el Govern de la
Generalitat.
Atès que el Govern del PP ha negociat un Rescat al sistema bancari espanyol i acceptat les
condicions imposades pel Consell d’Assumptes Econòmics i Financers de la Unió Europea
(Ecofin) i ha interpretat les 32 imposicions plantejades en clau de decisions especialment
lesives per a la majoria de la ciutadania.
Atès l’opacitat i falta de transparència per part del Govern espanyol respecte a les condicions
del rescat del sistema bancari espanyol i sobre les diferents mesures i reformes previstes en un
futur proper.
Atès que les mesures impulsades ara pel Govern de l’Estat es justifiquen en el marc del
compliment de l’article 135 de la Constitució Espanyola que es va modificar al setembre de
2011 a iniciativa del Govern presidit per Rodríguez Zapatero, en tràmit d’urgència i amb el
consens del dos partits majoritaris de l’arc parlamentari PSOE i PP. Modificació que estableix el
concepte d’estabilitat pressupostària introduint la prioritat absoluta de pagament del deute
públic i els interessos.
Atès que totes les mesures adoptades responen a la voluntat de posar per sobre de tot els
compromisos de pagament del deute públic, que considerem il·legítim en una part significativa
perquè no es va emetre per les necessitats de l'Estat sinó per donar suport al deute de les
institucions financeres privades. Lluny de ser una sortida cap endavant de la crisi és una
regressió econòmica i social i significa una involució democràtica.
Atès que aquesta política de mesures d’ajust de la despesa i reducció del dèficit públic, ni han
creat ocupació ni han servit per sortir de la crisi, més aviat l’han aprofundit. Aquestes mesures,
juntament amb les reformes laborals i d’altres reformes com la sanitària, únicament han
provocat retallades en el sector públic i han causat l’empobriment i la precarietat de milions de
persones, que han vist baixar ostensiblement el seu poder adquisitiu i la seva protecció social
per part de l’estat.
Atès que el Consell de Ministres de 13 de juliol ha aprovat un primer paquet de mesures que
implicarà una vintena de lleis en els àmbits de les administracions públiques, tributari,
d'ocupació i Seguretat Social, de liberalització de l'economia, de la unitat de mercat, energètic,
de competitivitat i d'educació.
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Atès que aquestes mesures es qualifiquen d’inevitables i excepcionals apel·lant a la solidaritat
de tothom, però per contra no es contempla cap mesura que impliqui un compromís solidari de
les rentes més altes i els sectors socials amb més recursos econòmics i patrimonials.
Atès que aquestes mesures recauen sobre els de sempre, sobre els sectors més vulnerables,
sobre els treballadors i treballadores, sobre els aturats i aturades, sobre els pensionistes, i
tornen a incidir sobre les polítiques públiques fent-les cada cop més febles i limitades
Atès que aquesta política fiscal i pressupostària del Govern més que augmentar ingressos el
que farà és augmentar desigualtats.
El Govern està assestant un cop dur a les prestacions i drets dels sectors més febles i amb
això està aconseguint empobrir la immensa majoria de la societat espanyola.
Atès que s'està substituint despeses en educació, sanitat i serveis socials per alimentar
l'especulació al voltant del deute públic i així acabar amb el pacte social que redistribuïa les
despeses per part de l'Estat per evitar el creixement de les desigualtats entre rics i pobres.
Atès que tot apunta que aquestes mesures no serviran més que per conduir-nos cap a la ruïna
econòmica i el desastre social i medioambiental a més d'atemptar contra l'autogovern.
Recentralització, privatització i retallades socials són les receptes del Govern central i això farà
que els ciutadans paguin amb els seus drets socials i amb els seus impostos els excessos del
sector privat i financer.
Atès que el Govern del PP va prometre crear ocupació i només ha provocat més atur; va dir
que no tocaria les prestacions socials i ha anunciat que les baixa; va dir que no tocaria el poder
adquisitiu dels pensionistes i el torna a baixar; va dir que abaixaria els impostos i els ha pujat
als treballadors després d'anunciar una amnistia fiscal a defraudadors i delinqüents.
Atès que la nova pujada de l'IVA colpeja més als sectors populars perquè es tracta d'un impost
que paguen tots els ciutadans quotidianament i de forma directa i immediata.
Atès que amb aquesta mesura es debilita el consum, i per tant s'agreuja la crisi econòmica i es
perjudica l'ocupació, i alhora es posa contra les cordes a les petites empreses i els autònoms
amb la pèrdua del poder adquisitiu d’importants sectors de la ciutadania.
Atès que es redueix la prestació per desocupació i es dificulta l'accés a altres prestacions quan
aquelles ja no es perceben.
Atès que les retallades en les retribucions dels empleats públics constitueixen una mesura
covard i injusta, que busca la seva culpabilització i una aplicació fàcil de la reducció de despesa
pública. Atacant als empleats públics es contribueix al desballestament de l'Estat i amb ell al
retrocés dels drets i llibertats democràtiques.
Atès que es torna a traslladar la responsabilitat del deute públic als Ajuntaments
administracions locals i el Govern central vol limitar els drets de representació democràtica en
un intent de traslladar a la població la idea que la democràcia és cara. Els ajuntaments, la
institució democràtica més propera a la ciutadania no poden ser debilitats competencialment i
pressupostàriament perquè llavors la democràcia perd sentit i qualitat.
Atès que el govern de l’Estat no afronta la modernització dels governs locals i el que fa es
retallar competències i finançament als Ajuntaments empenyent a la recentralització de
competències cap a les Diputacions Provincials, que són organismes no escollits de manera
directa per la ciutadania, amb el retrocés democràtic que això suposa. L'objectiu de la reforma
de l’administració local no és l'eficiència sinó retallar la democràcia i els serveis públics. Les
mesures proposades pel govern porten directament a la privatització o desaparició de serveis
públics fonamentals com escoles bressol municipals, beques, atenció domiciliària, lluita contra
violència masclista....
Atès que les noves retallades i l’increment dels impostos plantejat tindrà conseqüències sobre
l'economia local, sobre el comerç local, sobre les possibilitats de molts badienses per poder
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arribar a final de mes i sobre els propis serveis municipals que es veuran amb la necessitat
d'abordar les necessitats de la pèrdua de poder adquisitiu dels sectors més vulnerables.
Atès que davant mesures excepcionals i trascendentals no és suficient que els governs apel·lin
al sacrifici de la ciutadania i a la seva responsabilitat sense més, sinó que es fa necessari un
aprofundiment democràtic i una corresponsabilitat de la ciutadania en els afers públics i en les
decisions que determinaran a curt i mig termini el seu futur com a societat.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament els següents
acords:
Primer.- Rebutjar el paquet de mesures econòmiques, fiscals i normatives anunciades pel
govern i que representen un atemptat als drets dels sectors més febles de la societat i
produiran l’empobriment de la immensa majoria de la nostra societat.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a retirar les mesures aprovades al Consell de Ministres de
13 de juliol.
Tercer.- Instar al Govern de l’Estat a realitzar una auditoria sobre el deute públic i una
renegociació d’aquest deute i els seus interessos perquè es tregui el deute il·legítim i els
interessos il·legítims que s’ha transvasat al deute públic i que provenen del deute privat i de la
banca i que està pagant el conjunt de la societat espanyola.
Quart- Instar al Govern de l’Estat a convocar un referèndum perquè el conjunt de la ciutadania
es posicioni sobre les condicions del rescat a la banca i el memoràndum i sobre les mesures
decidides pel Govern per tal de donar compliment.
Cinquè.- Instar al Govern de l’Estat a derogar la Llei d’Estabilitat Pressupostària i a modificar
l’article 135 de la Constitució Espanyola en relació a l’Estabilitat Pressupostària i el deute públic
i que va ser legislat sense consultar a la ciutadania en referèndum.
Sisè.- Instar al Govern de l’Estat a elaborar un nou paquet de mesures econòmiques i fiscals
que augmentin els ingressos públics a través de la lluita efectiva contra el frau fiscal, amb major
esforç fiscal de les rentes econòmiques i patrimonials més altes, amb nova tributació per les
SICAV i per les transaccions financeres i d’altres mesures que no afectin el poder adquisitiu de
la majoria de la ciutadania i puguin garantir el manteniment dels serveis públics i la protecció
social dels sectors més vulnerables.
Setè.- Comunicar els anteriors acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, als
grups parlamentaris del Congrés i el Senat i als Grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.

II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ALCALDIA DE LA NÚM. 1034/11 FINS LA
458/12
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:
Núm. 1034/11, de 30 de desembre, d’aprovar l’expedient núm. 42/2011, de transferència de
crèdit a partides pressupostàries de l’exercici de 2011.
Núm.1035/11, de 30 de desembre, d’aprovar documents comptables fase D i AD per
import de 48.292,94 euros, que figuren a la relació 45/2011, i d’aprovar els documents
fase O i ADO, per import de 51.339,03 euros, de la relació núm. 71/2011.
Núm. 1036/11, de 30 de desembre, d’aprovar l’expedient núm. 43/2011, de transferència de
crèdit a partides pressupostàries de l’exercici de 2011.
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Núm. 372/12, de 13 de juny, de formalitzar un conveni de col·laboració amb l’Oficina Local de
la Creu Roja a Sabadell, per a portar activitats per a pal·liar de forma puntual la situació de
famílies que li siguin derivades pels Serveis Socials del municipi.
Núm. 373/12, de 6 de juny, d’inscripció provisional en el Registre Municipal d’Entitats, de
l’entitat “Associació del Voluntariat de Protecció Civil Delta Bravo de Badia del Vallès”, amb el
núm. EAC 136-12.
Núm. 374/12, d’1 de juny, d’acceptar les subvencions atorgades a l’Ajuntament mitjançant
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en el marc de les bases i del
Catàleg de serveis i activitats del Pla de concertació Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011.
Núm. 375/12, de 6 de juny, d’efectuar compensació de deutes reconeguts amb la senyora Olga
Pérez Navarro, concessionària del quiosc de premsa número 2.
Núm. 376/12, de 6 de juny, d’efectuar compensació de deutes reconeguts amb la senyora Eva
Gómez Salvadó, adjudicatària del local comercial número 45.
Núm. 377/12, de 8 de juny, de practicar liquidació del plus de nocturnitat del funcionari senyor
Juan Luis Muñoz Castro, no abonades en la seva liquidació per un error material.
Núm. 378/12, de 7 de juny, d’autoritzar la concessió de reserva d’aparcament al senyor
Ariel Jiménez Gragera, davant el seu domicili de l’av. Cantàbric, 35.
Núm. 379/12, de 24 de maig, d’aprovar i subscriure el Contracte Programa 2012-2015 per la
coordinació, cooperació i col.laboració amb el Departament de Benestar Social i Família, en
matèria de serveis socials i d’altres programes relatius al benestar social i a les polítiques
d’igualtat.
Núm. 380/12, de 8 de juny, d’inscriure al senyor Juan Carlos Barranco Trejo a un curs sobre
estratègies per a la presa de decisions, organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
Núm. 381/12, de 8 de juny, d’inscriure el senyor Oscar Manuel Chamorro Chamorro a un curs
obligatori i eliminatori de caporals de la Policia Local.
Núm. 382/12, de 14 de juny, de declarar la senyora Pilar Vila Giner en situació de jubilació
ordinària amb efectes del dia 14 de juny de 2012.
Núm. 383/12, de 14 de juny, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 18 de juny de
2012.
Núm. 384/12, de 12 de juny, de disposició de les vacances d’estiu de diferents treballadors.
Núm. 385/12, de 13 de juny, de modificació de la 325/12, referent a la disposició de les
vacances d’estiu de diferents treballadors.
Num. 386/12, de 12 de juny, d’estimació de la reclamació patrimonial interposada per la
senyora Asunción Martin Garcia, per haver sofert una caiguda en l’edifici El Molí, i abonar-li la
quantitat de 600,00 euros en concepte d’indemnització.
Num. 387/12, de 12 de juny, d’estimació de la reclamació patrimonial interposada pel senyor
Juan Lara Navarro, per haver sofert un cop d’una branca d’arbre al cap, i abonar-li la quantitat
de 297,50 euros en concepte d’indemnització.
Núm. 388/12, d’11 de juny, d’aprovar i subscriure un conveni específic per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Núm. 389/12, de 15 de juny, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Jessica Córdoba Pinto.
Núm. 390/12, de 15 de juny, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Modoy Mamadou Thiam.
Núm. 391/12, de 12 de juny, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones
amb disminució, modalitat titular conductor a la senyora Marina Troncoso Uyá.
Núm. 392/12, de 12 de juny, d’estimació dels recursos presentats de diferents expedients
sancionadors, anul.lar les sancions, i notificar-ho a l’ORGT.
Núm. 393/12, de 11 de juny, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12030182 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. 394/12, de 13 de juny, d’aprovar un document comptable per import de 1.042,98, destinat
a la reparació del vehicle Mitsubishi Canter de la brigada d’obres.
Núm. 395/12, de 7 de maig, d’acceptar una subvenció per al suport dels serveis d’atenció
domiciliària per import de 18.075,75 euros, i una altra de 13.643,00 euros destinada al
finançament dels serveis socials bàsics per a l’any 2012, ambdues atorgades per la Diputació
de Barcelona.
Núm. 396/12, de 14 de juny, d’aprovar l’expedient 09/2012 d’incorporació de romanents de
crèdits de l’exercici 2011 a l’exercici 2012, corresponents a despeses finançades amb
ingressos afectats.
Núm. 397/12, de 14 de juny, d'aprovar I'expedient núm. 11/2012, de generació de
crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2012.
Núm. 398/12, de 14 de juny, de reconèixer a la senyora Amanda Padilla Sandoval la condició
d’indefinida no fixa, amb efectes del 15 de juny de 2012, i fins a la cobertura definitiva de la
plaça ocupada per la treballadora.
Núm. 399/12, de 11 de juny, d’aprovar a la senyora Jessica Garcia Sánchez, les liquidacions
d’ofici corresponents a l’instal.lació d’una terrassa exterior de 12,88 m2. davant el local ubicat al
carrer d’Eivissa, 3, durant el període del dia 1 de maig fins el 30 de juny, sense la preceptiva
llicència d’ocupació.
Núm. 400/12, de 12 de juny, d’aprovar a la senyora Josefa Utrillas Torres, les liquidacions
d’ofici corresponents a l’instal.lació d’una terrassa exterior de 27,00 m2. davant el local ubicat a
l’av. Burgos, 20, durant el període del dia 1 de maig fins el 30 de juny, sense la preceptiva
llicència d’ocupació.
Núm. 401/12, de 11 de juny, de prendre coneixement de les obres a realitzar pel senyor
Alejandro Mateu Montoro a la Comunitat de propietaris del carrer Saragossa, 1, i
aprovar la liquidació provisional de la taxa per permisos d’obres no subjectes a llicències
urbanístiques per import de 16,70 euros.
Núm. 402/12, de 11 de juny, d’autoritzar l’OVP al senyor Luis Rolando Cotacachi Vega durant
els dies 15 al 17 de juny, per a instal.lar una actuació musical durant la festa major.
Núm. 403/12, de 11 de juny, d’autoritzar l’OVP al senyor Daniel Sánchez Pachón durant els
dies 15 al 17 de juny, per a instal.lar una xurreria durant la festa major.
Núm. 404/12, de 11 de juny, d’autoritzar l’OVP al senyor Ivan Valcárcel Miserol durant els dies
15 al 17 de juny, per a instal.lar una parada de venda de crespes durant la festa major.
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Núm. 405/12, de 11 de juny, d’autoritzar l’OVP a la senyora Montserrat Garcia Lastra durant els
dies 15 al 17 de juny, per a instal.lar un remolc per a la venda de dolços durant la festa major.
Núm. 406/12, de 11 de juny, d’autoritzar l’OVP al senyor José Antonio Montero Nogueira durant
els dies 15 al 17 de juny, per a instal.lar un remolc per a la venda de patates, frankfurts i
begudes durant la festa major.
Núm. 407/12, de 20 de juny, de reconèixer al senyor Jesús Alonso Fernández el dret a
percebre el segon termini dels cinc de indemnització per jubilació anticipada, de conformitat
amb la Resolució 527/11.
Núm. 408/12, de 18 de juny, de disposició de les vacances d’estiu de diferents treballadors.
Núm. 409/12, de 18 de juny, de disposició de les vacances d’estiu de diferents treballadors.
Núm. 410/12, de 13 de juny, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al mes de
juny de 2012.
Núm. 411/12, de 12 de juny de concessió d'ajuts de fons social segons Conveni i Acord
regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, corresponents
al mes de juny 2012.
Núm. 412/12, de 21 de juny, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 25
de juny de 2012.
Núm. 413/12, de 18 de juny, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12032619 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. 414/12, de 19 de juny, d’inscriure per a l’assistència a les jornades de l’Escola d’Estiu de
Serveis Socials, a diferent personal del servei.
Núm. 415/12, de 19 de juny, de disposició de les vacances d’estiu de diferents treballadors.
Núm. 416/12, de 18 de juny, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona el recurs de Projectes en
l’àmbit d’infància i adolescència, per tal d’elaborar el Pla Local d’Infància i Adolescència.
Núm. 417/12, de 19 de juny, d’aprovar i subscriure un conveni específic per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes amb la Universitat Internacional de Catalunya.
Núm. 418/12, de 22 de juny, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Hamid Malali.
Núm. 419/12, de 21 de juny, de subscriure un contracte amb l’Associació Club Esportiu Horitzó,
per import de 2.000,00 euros, destinat a activitats de natació adaptada per a persones amb
disminució.
Núm. 420/12, de 22 de juny, de convocatòria de Ple municipal ordinari, el dia 27 de juny de
2012.
Núm. 421/12, de 21 de juny, de diferir la comptabilitat al reflex en el compte mensual de
l’ORGT per import de 15.833,50 euros corresponents a l’any 2010, i 16.156,57 euros de l’any
2011, corresponents a rebuts per IBI dels locals comercials.
Núm. 422/12, de 15 de juny, de prendre coneixement de les obres a realitzar per
ASECOM 2005, S L en el local situat a l’av. Mediterrània, 13, i aprovar la liquidació
provisional de la taxa per permisos d’obres no subjectes a llicències urbanístiques per
import de 16,70 euros.
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Núm. 423/12, de 25 de juny, de disposició de les vacances d’estiu de la senyora Isabel Rojo
López.
Núm. 424/12, de 21 de juny, de disposició de les vacances d’estiu de la senyora Teresa Pérez
Postiguillo.
Núm. 425/12, de 22 de juny, de modificació de la disposició de vacances de diferents
treballadors.
Núm. 426/12, de 26 de juny, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones
amb disminució, modalitat no conductor a la senyora Maria del Carmen Pajuelo Urgal.
Núm. 427/12, de 26 de juny, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12035100 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. 428/12, de 26 de juny, d’autoritzar la concessió d’una reserva d’aparcament a la senyora
Marina Troncoso Uya, davant el núm. 8 del carrer Menorca.
Núm. 429/12, de 26 de juny, de donar de baixa el rebut corresponent al senyor Manuel López
López, en concepte de subministrament d’aigua per import de 42,05, i procedir a la devolució
de l’embarg practicat, atès el pagament efectuat per l’interessat el dia 12 de maig de 2012.
Núm. 430/12, de 26 de juny, de donar de baixa diferents rebuts en concepte d’IBI i diferir la
comptabilitat al reflex en el compte mensual de l’ORGT.
Núm. 431/12, de 26 de juny, de donar el vistiplau a diferents propostes de crèdits incobrables
presentats per l’ORGT, corresponents a liquidacions de diferents tributs.
Núm. 432/12, de 25 de juny, de nomenar el senyor José Ignacio Abad Ostalé interventor
accidental, durant els dies de vacances del titular.
Núm. 433/12, de 25 de juny, de nomenar la senyora M. Dolors Gómez Cueto tresorera
accidental, durant els dies de nomenament del titular com a interventor accidental.
Núm. 434/12, de suspendre la relació laboral amb el senyor Laurentino Martin Garcia, per
finalització del període màxim d’incapacitat temporal, amb efectes del dia 29 de maig de 2012.
Núm. 435/12, de 29 de juny, d’inscriure el senyor Rafael Moya Camarón i la senyora Eva
Menor Cantador al curs “Replantejar la gestió econòmica municipal en temps de crisi”.
Núm. 436/12, de 29 de juny, d’inscriure el senyor Salvador Avià Faure al curs “Replantejar la
gestió econòmica municipal en temps de crisi”.
Núm. 437/12, de 22 de juny, de liquidar l’OVP a ICONO RÓTULOS per import de 70.98 euros,
corresponents a un canvi de rètol en l’av. Via de la Plata (SUMA).
Núm. 438/12, de 26 de juny, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones
amb disminució, modalitat no conductor a la senyora Josefa Esteban Garrote.
Núm. 439/12, de 2 de juliol, de disposició de les vacances d’estiu de diferents treballadors.
Núm. 440/12, de 2 de juliol, de disposició de les vacances d’estiu de diferents treballadors.
Núm. 441/12, de 3 de juliol, de disposició de les vacances d’estiu de diferents treballadors.
Núm. 442/12, de 3 de juliol, de substitucions en el càrrec de l’Alcaldia durant els dies de
vacances de l’alcaldessa titular.
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Núm. 443/12, de 3 de juliol, de substitucions en el càrrec de Secretaria durant els dies de
vacances de la secretària titular.
Núm. 444/12, de 2 de juliol, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12036362 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. 445/12, de 3 de juliol, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva
d’aparcament a la senyora Rosario Iglesias Avilés, davant el seu domicili de l’av. Costa
Brava, 5.
Núm. 446/12, de 4 de juliol, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 9 de juliol de
2012.
Núm. 447/12, de 29 de juny, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 2 de juliol de
2012.
Núm. 448/12, de 4 de juliol, 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 31 de maig al 29 de
juny de 2012.
Num. 449/12, de 28 de juny, d’estimació de la reclamació patrimonial interposada pel senyor
Manuel Garcia Soltero, per haver sofert una caiguda en la via pública la seva filla, i abonar-li la
quantitat de 600,00 euros en concepte d’indemnització.
Núm. 450/12, de 2 de juliol, d’aprovar un document comptable per import de 414,60 euros,
corresponent al 30% de la factura per la instal.lació de làmines de vidre en el Casal de Joves
per a reduir l’escalfor solar, dins l’actuació del projecte Casal de Joves Fase II.
Núm. 451/12, de 20 de juny, d’aprovar la despesa de 285,03 euros en concepte de quotes
extraordinàries derivades d’una reparació de la instal.lació elèctrica al local comercial núm. 18.
Núm. 452/12, de 4 de juliol, de fer efectiva la baixa del padró d’habitants del senyor José
Dominguez Solé per inscripció indeguda i finalitzar l’expedient de baixa d’ofici 10/12.
Núm. 453/12, de 5 de juliol, de fer efectiva la baixa del padró d’habitants del senyor Daniel Mas
Messeguer per inscripció indeguda i finalitzar l’expedient de baixa d’ofici 07/12.
Núm. 454/12, de 3 de juliol, de disposició de les vacances d’estiu de la senyora Natàlia
Salerno.
Núm. 455/12, de 27 de juny, de reingressar el senyor Laurentino Martin Garcia amb efectes del
dia 25 de juny de 2012 en la plaça d’auxiliar de manteniment conserge Codi 300605.
Núm. 456/12, de 4 de juliol, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva
d’aparcament al senyor Félix Garoña Cabrera, davant el seu domicili de l’av. Eivissa,
12.
Núm. 457/12, de 2 de juliol, de practicar liquidació dels havers de diferents treballadors laborals
i ampliació de jornada en d’altres casos, corresponents al mes de juny.
Núm. 458/12, de 8 de juliol, de modificar la núm. 442/12, que fa referència a les substitucions
en el càrrec de l’Alcadia durant el període de vacances.
L’alcaldessa obre el torn de paraules. Dona la paraula al senyor Argueta regidor d’ICV-EUiA
que diu: “Casualmente no se si fue por un descuido de la regidora en las comisiones
informativas pero esta resolución yo creo que no se nos informó, a lo mejor puede ser que me
haya despistado, es la resolución 372 del 13 de junio, que es sobre un convenio con la Cruz
Roja para repartir kits a las personas más necesitadas y yo creo que no se nos informó en la
comisión informativa.
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Y también queria preguntar sobre la resolución 373, que es la inscripción a una entidad de
Badia sobre el voluntariado de protección civil y sobre este tema si que se nos ha informado
pero han habido ir y venir de cosas de decir que si la taula para la creación con espertos y
cosas de esas y se ha hecho algún tramite y alguna cosa de esas.
La otra resolución es la 381 de 13 de junio también, y después tengo la 399, y la 400 del 12 de
junio y por último quiero preguntar sobre la resolución 449 del 28 de junio.”
L’alcaldessa intervé i diu: “Abans de donar la paraula a la senyora Fàbregas m’agradaria saber
que vol saber de la 399 i 400, si vol saber la quantia, vol saber el període, vol saber la ubicació.
Gracies. La senyora Fàbregas te la paraula: “Gràcies senyora Alcaldessa, la primera seria la
374/12, on s’accepta les subvencions atorgades a l’ajuntament mitjançant acord de la Junta de
Govern de la Diputació voldríem saber quines subvencions son perquè a la resolució d’alcaldia
no apareixen detallades. La següent seria la 421, de 21 de juny de diferir la comptabilitat al
reflex en el compte mensual per un import, bueno ens agradaria saber perquè es difereix
aquesta comptabilitat, quin és el motiu d’aquest diferiment. Després la 431/12, que es dona el
vistiplau a diferents propostes de crèdits incobrables corresponents a liquidacions de diferents
tributs, ens agradaria saber quins son els criteris que te la Diputació per declarar que els rebuts
son incobrables. I per últim la resolució d’alcaldia 457/12 de 2 de juliol, es parla d’un annex que
no hi és, a la resolució.”
L’alcaldessa contesta i diu: “Abans de contestar, ja li passarem resposta de tot el que demana,
de vegades els annexos estan dintre de l’expedient que el te l’àrea, a vegades només està el
text de la resolució d’alcaldia, li comento perquè si el mateix matí, al mateix moment que vostè
estigui aquí ens ho comenta nosaltres podem demanar l’expedient a l’àrea corresponent
perquè tingui tota la documentació inclosa dins de l’expedient.”
L’alcaldessa dona la paraula a la regidora de Benestar Social senyora Montserrat Carbonell
que diu: “En referència a la resolució 372, el conveni amb la Creu Roja, potser si que em vaig
despistar a la Comissió Informativa perquè ja és el tercer any que es fa, jo entenia que ja es
sabia la informació es va fer al 2010, es va fer al 2011 i aquest any es torna a repetir. De tota
manera explicarem que son uns kits de suport social, Creu Roja dobla la quantitat que aporta
l’Ajuntament, aquest any l’Ajuntament ha posat 12.000, Creu Roja posa 12.000 mes i es
distribueixen amb kits d’alimentació, kits d’higiene, i kits de material escolar.”
L’alcaldessa diu: “El tema de les subvencions Xarxa Barcelona ja li passarem el llistat de les
subvencions per serveis.” El tema de protecció civil li donaria la paraula al senyor Juan Antonio
Lancho, en qualsevol cas la resolució de l’Alcaldia del que parla és de la inscripció d’una entitat
no parla de res més, si el que vol saber son els tràmits de la protecció civil ho agafem com un
prec com una pregunta de la part de precs i preguntes.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan A. Lancho Tinent d’alcaldessa d’urbanisme que
diu: “Simplement és el registro de una asociación nueva en el Municipio a la que damos la
bienvenida por tercera vez, en la asamblea de constitución y las veces que hemos hablado
sobre el tema, y hoy una vez más volvemos a darle la bienvenida, y tal como dije en la
comisión informativa de economia y servicios generales en septiembre se pondrà un calendario
sobre la mesa para el inicio de las reuniones en la que estaremos los grupos municipales, la
asociación de voluntarios de protección civil de Badia del Vallès, y a la que asistirá una serie de
expertos de otras protecciones civiles de la Comarca y alguno de la Generalitat para que nos
explique a todos y a todas los presentes en esa mesa en que consiste la protección civil, que
recursos hay que destinar a la protección civil y poder hacernos todos juntos una valoración,
una idea de lo que debe ser la protección civil en Badia del Vallès, y a partir de ese momento
tomar la decisión de implementar la protección civil como tal en nuestro municipio, o no.
Sobre la resolución 381/12 de 8 de junio es de la inscripción de uno de los cabos que han
aprobado en su momento la oposición y ahora tienen que pasar por la escuela para hacer el
curso de cabos, iran pasando uno por año puesto que debido a la plantilla que tenemos
tampoco podemos decir que vayan todos juntos de una tacada que seria lo ideal pero seria
desmontar practicamente el cuerpo.
Las resoluciones 399 y 400 los importes concretos no los conozco ahora de memoria pero
simplemente son las liquidaciones por ocupación de la via pública de las terrazas, se lo puedo
buscar y sin problema.
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La 421, os pasaré más datos pero es el IBI de los locales que tenemos nosotros como
Ayuntamiento que hacemos la liquidación, si quieres datos más concretos o la información más
extensa no hay problema.
La 431, esto es lo que hacemos cada Pleno de mes de julio normalmente que consiste en que
todos aquellos recibos que después de acudir a todos los recursos que tiene la administración
pública en este caso la Diputación desde Hacienda, embargos etc, son incobrables, es
imposible cobrarlos puesto que no, después de agotar todos los plazos y todos los
procedimientos esos recibos quedan sin posibilidad de cobrar, por distintos motivos también.
Una vez que se utiliza desde Hacienda vía embargo de cuenta, bienes a nombre de la persona,
y no se encuentra nada, digamos que esos son los criterios para decidir que esa deuda es
incobrable, porque no tiene nada a su nombre, no tiene ingresos, no tiene propiedades.”
L’alcaldessa intervé i diu: “En qualsevol cas millor que parli amb l’Interventor que li faciliti
aquesta informació. I seguidament dona la paraula a la senyora Montserrat Jiménez Tinenta
d’alcaldessa d’economia i serveis generals que diu:
“Gràcias, la resolución 449 es una reclamación patrimonial estimatoria que la expliqué en la
Comisión Informativa no se que más información queria al respecto.”
L’alcaldessa diu: “I l’expedient 457 com que és una liquidació de treballadors jo li agrairé que
en comptes de donar-li la informació millor que vingui a consultar l’expedient en el moment que
vostè consideri.”

2. PRECS I PREGUNTES
L’alcaldessa obre el torn de paraules en aquest punt.
PREGUNTES
1. Preguntes formulades pel senyor Eusebio Arqueta regidor del grup municipal d’ICV-EuiA:
-

Estamos viendo en los últimos tiempos que los comportamientos incívicos en la ciudad
están creciendo y esto es tema de preocupación para el grupo político al que yo
represento ICV-EuiA, y concreto, sobre todo los viernes entre la una y las dos de la
madrugada las carreras o competiciones que hay por el cruce de la avenida Vía de la
Plata y cantábrico que se extiende hasta la rotonda del polideportivo, lo estamos viendo
con bastante preocupación, no han llegado algunas quejas de los vecinos que viven
por esta zona, pues estos actos de vandalismo y incívicos pues se han extendido en
los últimos tiempos incluso a instalaciones municipales como es la del acceso a las
instalaciones deportivas viejas lanzando carbón, o haciendo barbacoas no tanto como
esto pero son actos vandálicos, o aceite a la piscina, y entonces todo esto provoca una
sensación de impunidad para esta gente yo diría incívica. Entonces aquí nosotros
hablábamos y me han encomendado que en este tema planteáramos la reparación de
los accesos a la valla perimetral y cosas de esas, y recordar que nosotros, recuerdo en
este Consistorio pues ahora mismo que incluso facilitamos la aprobación del
presupuesto y había un plan de ocupación para esto, yo lo que pasa es que la parte
técnica puedo fallar en explicarlo o decirlo pero seguramente que me entendéis cuando
yo os diga que claro este tema hay que meterle como se dice mano y si es hoy mejor
que mañana, es decir, si es mañana mejor que en septiembre, perdón que en agosto.
Esta es una de las cosas que queria comentar los actos de incivismo.

-

También nos han llegado noticias de que tanto en los parques de la Mediterráneo, o
Via de la Plata, incluso en la calle Oporto pues algunos vecino hacen cambios o
recambios de aceite de los coches y se encuentran las señas o los filtros, y que si hay
algún tipo de denuncia o de vigilancia o de seguimiento de todo esto pues seria
importante. Claro la ciudad entre todos si contribuimos un poco con la presión, decir
oye que esto no está permitido. Al igual que por ejemplo tenemos una ordenanza de
tenencia de animales domésticos y buenos tenemos algunas calles o aceras hay que
saltearlas, entonces todo esto la gente se le puede presionar, se le puede castigar pero
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si se le aplica la ordenanza y la información pues esto lo podemos entre todos, lo digo
desde el cariño porque entre todos los que estamos aquí queremos lo mejor para la
ciudad y lo que queremos es que sea una ciudad habitable y amable y entonces aquí lo
que buscamos es esto, osea si hay alguna carencia para aplicar la ordenanza o hay
falta de personal nuestra comprensión, se lo decía el otro día al portavoz del gobierno,
le decía la comprensión la vais a tener pero son las quejas que nos llegan y como
somos portavoces de una parte de la ciudadanía que nos ha colocado aquí pues la
tenemos que hacer llegar.
-

De la misma manera queremos comentar que las altas temperaturas que ahora mismo
estamos viviendo pues tanto a los alrededores del bosque este de la calle Bética,
Mediterráneo, osea entorno a las escaleras, llegada al ambulatorio, escalera mecánica
todo eso esta sucio y fácilmente una colilla podría provocar algún incendio.

2. Preguntes formulades per la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal de Partit
Popular:
-

Imagino que hay alguna normativa que marca la altura a la que se deben poner las
señales informativas de la vía pública, no se si debería de serlo y debería de haberla,
en todo caso si no la hay en la calle Menorca donde se inicia la curva que sigue la calle
y sale a Ibiza hay una señal informativa de dirección de la calle que está justo a esta
medida pero claro de la mía de personas más altas pues ya está, las personas que
cruzan tanto para ir hacia arriba como para cruzar pues más de una se ha dado, yo
pido que si hay alguna ley que regula la altura que se mire y si no en todo caso que se
suba un poquito más.

-

Otra cosa es que el próximo mes de agosto desde hace unos años las primera
semanas, los primeros días sistemáticamente desde hace tres, cuatro años que
padecemos unas lluvias casi torrenciales con las correspondientes inundaciones y
demás. Yo pregunto al equipo de gobierno si ha llevado a cabo la limpieza de las
alcantarillas porque se ve la cantidad de hojas y de suciedad que tiene debajo.

-

En tercer lugar y último, viene un poco vinculado con una queja que ha dicho el señor
Argueta los derrapes de los coches y los sospechosos grupos de gente que ha
determinadas horas en las calle Menorca requerirían una vigilancia un poco más
asidua por decirlo de una manera.. puedo decir que los grupos de gente sobre todo
están miércoles y viernes entre once y doce de la mañana.

L’alcaldessa intervé i diu: “Abans de donar la paraula als regidors de l’AEB concretar ho dic
perquè quedi clar a la hora de passar l’acta que l’altura que es refereix la senyora Antonia és la
del seu cap. I preguntar si els grups de gent que manifesta al carrer Menorca de miércoles y
viernes entre las 11 y 12 de la mañana son los de la petanca?.
La senyora Antonia Escriba contesta que no.
3. Preguntes formulades per la senyora Concha Hurtado regidora del grup municipal de l’AEB.
-

Es un ruego, Badia ya ha perdido urgencias de 4 a 28 y no podemos permitir bajo
tecnicismos las horas de urgencias que se están perdiendo por eso instamos al equipo
de gobierno que a través del Consell de Salut se trabaje para conseguir esas dos horas
que nos quedan en duda de urgencias, emergencias, y porque entendemos que la
valoración que se hace entre urgencias y emergencias no nos cuadra, y se insta al
equipo de gobierno que se empiece a tramitar este tema para que en septiembre se
pueda llevar al Consell de Salut.

4. Preguntes formulades pel senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’AEB.
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-

La primera pregunta que ja no es nova perquè ja la vam formular al Ple del mes
anterior i també en comissió informativa fa referència a que passa amb les
marquesines de l’autobús del carrer dels Infants i de l’avinguda Burgos, com tots
sabem era una promesa de l’anterior legislatura de l’equip de govern anterior i be
continuem sense tenir notícies d’aquestes marquesines dels autobusos.

-

La segona qüestió fa referència (també ho vam preguntar en comissió informativa, no
se’ns va respondre) a si s’ha fet algun informe per part dels equips de l’Ajuntament
sobre l’afectació que tindrà l’augment de l’IVA a les arques municipals, es a dir, l’1 de
setembre de la mateixa manera que tots pagarem l’increment, sigui del 18, el 21, o del
8 al 21, o del 4 al 21, en funció del producte, doncs també evidentment això afectarà a
l’Ajuntament i molt. Llavors, com és una afectació directe a pressupost voldríem, instem
a l’equip de govern a que faci com més aviat millor una projecció de cara al setembre
per aquest 2012 i tenir-lo present ja per les negociacions dels pressupostos del 2013.
Això pel que fa a l’IVA.

-

Una tercera qüestió fa referència al quadre d’inversions de l’Ajuntament d’aquest any,
recordo que estem a 25 de juliol, vàrem tenir una primera i única reunió el 13 de juny,
amb els diferents grups municipals on vam exposar els nostres punts de vista i se’ns va
comunicar que a partir d’aquella reunió del 13 de juny tindríem un altre reunió abans no
s’acabés l’estiu, i estem a 25 de juliol, i ja anem cap al setembre i evidentment estem
parlant del quadre d’inversions del 2012, no pas del 2013 o posteriors. Per tant, instar a
l’equip de govern a que com més aviat millor convoqui aquesta nova reunió per al
quadre d’inversions d’aquest 2012.

-

Un quart tema fa referència a Comerç. L’Alternativa d’esquerres per Badia va presentar
en el mes d’abril una moció per a la dinamització dels locals comercials del nostre
municipi. Llavors en aquell moment, en comissions informatives, ens van instar a que
retiréssim aquesta moció de dinamització dels locals comercials perquè el regidor
Antonio Sabariego va dir que hi havia converses amb l’Associació de Comerciants que
tenien diferents idees. Vàrem tenir una primera i única reunió el dia 6 de juny, on els
diferents grups vam manifestar quin eren els nostre dubtes, quines eren les nostres
inquietuds, i de la mateixa manera que en el quadre d’inversions, es va quedar en una
posterior reunió abans no acabés l’estiu. Llavors, som a 25 de juliol i fora convenient
reactivar el tema de comerç perquè entre d’altres coses aquesta reunió no únicament
afectava a la dinamització dels locals comercials, concretament a set locals comercials,
si no que també afectava al Plec dels quioscos no de premsa sinó de gelats i llavors
doncs be aquest tema s’ha de tirar endavant i llavors fora convenient tancar serrells.

-

Un altre tema, seria el cinquè, ara no recordo el dia, se’ns va convocar a una Junta de
Portaveus extraordinària per donar compte de quines eren les reunions que havia tingut
l’equip de govern amb la Generalitat en relació als diners que aquesta deu pels serveis
no obligatoris a l’Ajuntament. A l’últim moment aquest Junta de Portaveus
extraordinària es va suspendre, i nosaltres voldríem saber quines reunions polítiques
ha tingut l’equip de govern amb la Generalitat per exigir el cobrament d’aquests diners
que la Generalitat deu a tots els ciutadans de Badia.

-

I el sisè punt faria referència a la biblioteca perquè es clar aquest matí he anat he
intentat tornar uns llibres dels nens i la biblioteca estava tancada per l’horari però
tampoc el servei per retornar els llibres estava tancat, fins el 20 d’agost o el 19 d’agost i
observem que clar, la pregunta seria si l’equip de govern creu que en una ciutat com la
nostra, amb la quantitat de gent que te aturada, amb la quantitat de gent que ha de
buscar feina, que no disposa d’Internet, i nosaltres entenem que el personal de la
biblioteca ha de tenir les seves vacances, però ens preguntem si Badia es pot permetre
tenir tancada la biblioteca un mes sencer.

RESPOSTES
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L’alcaldessa respon: “Jo començaré a contestar pel final. La gent que necessiti accés a Internet
el te al Servei Municipal d’Ocupació. Nosaltres vam plantejar el tema del tancament de la
biblioteca pel tema de vacances, no ens podem permetre contractació de personal, no ens ho
podem permetre, o sigui la pregunta és Badia ha de tenir la biblioteca tancada, la pregunta es
Badia es pot permetre tenir la biblioteca oberta les 24 hores del dia els 12 mesos de l’any?
Probablement no. I aquesta reflexió és la que ens hem de fer en el moment en que valorem els
costos dels serveis municipals i veure realment el públic al que va dirigit cadascun dels serveis,
el que ens costa el manteniment i la situació en la que estem immersos tots, que ja farem
aquesta reflexió. Nosaltres varem considerar que s’havia de tancar en el mes d’agost, tenint en
compte que tenim una biblioteca pública de la mateixa xarxa de Barcelona al costat en el
municipi de Barberà, que està molt a prop, que es pot anar fins i tot caminant, i varem valorar
que no era un tema absolutament essencial. Ara li donaré la paraula als regidors perquè
expliquin el que te a veure amb cadascun dels serveis. Nosaltres hem tingut amb el
Departament de Governació dos reunions, tenim pendent una altra que la tenim fixada per a la
setmana que ve. El 30 de juliol, sense resposta concreta de res, perquè la Generalitat
constantment està dient que no te recursos, que no te una possibilitat de fer una planificació
econòmica perquè no sap quan rebrà als diners de l’Estat i es com la cua. La Generalitat diu
que no pot pagar perquè l’Estat no li ha donat els diners i per tant no pot pagar-nos a nosaltres.
Que la seva intenció es pagar i ja ens diran quan perquè han de fer la seva planificació en
funció de la planificació de tresoreria . Tornem a anar i ens tornen a dir el mateix, no us podem
dir quan perquè hem de fer les nostres previsions de tresoreria, perquè ara mateix estem
esperant que l’Estat ens pagui. I nosaltres hem manifestat sempre, hem intentat si ens és
possible en aquest sentit, es a dir en el moment...normalment el senyor Joan Cañadas que es
el director general de Governació es un home que normalment parla amb mi amb per telèfon
amb fluïdesa dintre del que sol ser l’administració de la Generalitat, però varem quedar que
nosaltres seríem sincers en el sentit de també explicar veritablement quines son les nostres
previsions de tresoreria, perquè ells fessin també el seu esforç en el moment que nosaltres
veritablement el necessitem. Nosaltres som conscients de les seves previsions de tresoreria,
que la situació està molt complicada, i ara la pròxima reunió que tenim la setmana que ve, ja li
direm que la situació és força complicada i que almenys una part del conveni de finançament
ens ho han de fer efectiu. Fins ara podíem anar tirant, ja sap vostè que hem intentat fer el
possible per a tenir una situació més o menys folgada en aquest sentit i bueno, li farem arribar
la situació.
-

El quadre d’inversions, miri jo li soc molt sincera. De la mateixa manera que varem
parlar ahir, estem ara immersos en una modificació fins i tot de competències i d’una
llei d’estabilitat pressupostària que ens obligarà a que tot l’estalvi net que nosaltres
puguem tenir el destinem a deute, no ens donaran possibilitat probablement de dir és
veritat que ens hem endarrerit molt amb el pressupost de 2011, es cert, tot allò ha
comportat que el quadre d’inversions de 2012, no tot perquè hi ha una part d’inversions
que si que es van aprovar en el pressupost. Va haver una part de les inversions que es
van aprovar amb el pressupost de 2012. També és veritat que teníem pendent fer
neteja de totes les inversions de la darrera legislatura per a veure quins diners son els
que tenim sobrants, per a no fer una duplicitat de la despesa, perquè és veritat que les
inversions s’han d’anar a crèdit i també és veritat que no hem de planificar unes
inversions per a fer-les. Es a dir, si tenim diners sobretot de finançament afectat, que ve
destinat a determinades inversions, jo penso que és millor a banda executar el que hi
ha pendent, que no pas fer inversions noves. Te raó que el tema s’ha endarrerit molt, te
raó que estem en el mes de setembre, i jo no se fins a quin punt ara el que ens hem de
plantejar es debatre el quadre d’inversions del pressupost de 2013 i no pas de 2012.
Però bueno, en qualsevol cas si que és veritat, el tema se’ns ha endarrerit molt i hem
de replantejar, ja vam fer un “ejercicio de autocrítica y de autoexigencia” a les properes
edicions perquè no torni a passar el que ha passat aquest exercici que se’ns ha
endarrerit tot molt. Farem una reunió també per a veure de què disposem, i també
quina serà la possibilitat que tindrem perquè si hem de fer inversions haurem de feixar
de fer despesa corrent, perquè probablement no podrem demanar crèdit. Això també
hem de ser conscients. Però jo penso que això es un debat que haurem de fer en el
procés pressupostari quan tinguem la foto del que tenim i del que ens podem gastar i
decidir si aquest any hem de prioritzar determinades accions, serà a compte de no fer
d’altres. També és veritat que és cert que tenim aprovades inversions sobretot en el
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tema de via públic, d’arranjament d’espais comunitaris lligades també als plans
d’ocupació. Per tant jo penso que alguna cosa podrem fer al llarg d’aquest any 2012
sense necessitat d’haver de modificar el quadre d’inversions. A la tornada de vacances,
el primer que farem es tenir una reunió d’aquest tipus per a valorar l’estat de la situació
i planificat, sobretot planificar el debat d’Ordenances i Pressupostos per a aquest any
fer-ho bé, intentem fer-ho el millor possible.
-

El tema dels comportaments incívics, malauradament hem d’invertir recursos en desfer
el que es fa mal fet, és veritat que el tema del poliesportiu es un tema que hem de
parlar, penso que el que hem de fer també es un monogràfic per a veure que volem fer,
perquè és veritat que es una situació horrorosa i hem de prendre mesures, les que
consensuem, però alguna mesura s’ha de prendre, i a mi de veritat que em sap molt de
greu haver de plantejar posar càmeres de seguretat, valles perimetrals per a protegir
un espai que es de tots, quan els usuaris o les persones que suposadament son els
que haurien de gaudir aquest espai, es dediquen a fer mal bé.

-

Agafo el prec del tema de las señales de tráfico a ver si podemos subirla un poquito
para que no se de usted en la cabeza. Bueno usted y las personas que sean de su
altura.

-

El tema de los derrapes de los coches también tomaremos nota de los puntos
calientes, estos que nos comenta de la calle Menorca, para pasar a los mossos
d’esquadra. No se si está ya reflejado, sino pasaré la palabra al regidor.

Intervé seguidament el tinent d’alcade d’Urbanisme i Medi Ambient, senyor Juan Entoni-ho
Lancho, que diu:
-

Sobre el tema de las marquesinas, informarles que la Generalitat de Catalunya que es
la que tiene que ejecutar su colocación y coste, ya nos ha informado que actualmente
no tiene recursos económicos y que por lo tanto, el tema de las marquesinas no
solamente en Badia sino en otros municipios, pues no se hará.

-

El IVA. Hay una aproximación que falta por pulir, pero hay una aproximación que
rondará en torno a los 80.000 euros, lo que supondrá la subida del IVA y por lo tanto lo
que se aplicará en el presupuesto en la previsión de gasto. Eso va a ser una mazazo a
lo que son las arcas municipales, porque claro aquí tampoco tenemos contemplado
todavía la futura o la próxima subida de luz que también habrá que aplicar. O sea,
estamos hablando de que habiendo aprobado el presupuesto en mayo, se ha
descuadrado de forma preocupante. Si a eso le sumas, como ha dicho la alcaldesa,
que todavía estamos en conversaciones, en discusiones incluso en algunos momentos
con la Generalitat para saber cuando nos va a pagar el convenio, pues nuestro verano
y otoño seran calientes. Y a final de año pues bueno, tendremos que ir muy muy al
céntimo de euro.

Seguidament intervé la senyora Montserrat Carbonell, regidora de Benestar Social, que diu:
-

Si, para decirle a la regidora de la AEB que recojo formalmente esta petición, que
aunque ayer ya quedamos las dos de acuerdo en que esto es un tema que hay que
valorar dentro de la Comisión de Serveis, y que se instó a los responsables de
ginecología para que den su explicación, y a los de salud mental para que den su
explicación, pues se instará a quien sea necesario para que nos aclaren todas las
dudas de estas cosas que realmente nos hacen sentir como que estamos engañados.

A continuació pren la paraula el senyor Antonio Sabariego, regidor de Planificació urbanística i
Promoció econòmica, que diu:
- El tema pendiente de la reunión de comercio, de la mejora de tanto el pliego de cláusulas
administrativas de los quioscos de helados como de la subasta de los 7 locales pendientes,
sino creo recordar mal, era para un acuerdo sobre las fechas, pero ante la imposibilidad
manifiesta tanto del representante de la AEB como de CiU de marcar una fecha por

28

vacaciones, creo que era fecha de hoy que marchó de vacaciones sino recuerdo mal, y este
regidor hacía vacaciones en julio, entonces yo me comprometo a partir de la semana que viene
puesto que el mes de agosto trabajo, en el Ayuntamiento tenemos los documentos preparados
para hacérselos llegar, y hemos recogido las mejoras de los documentos que nos planteó algún
grupo más, y creo que es el 8 de agosto que podemos tener terminado el documento y
hacérselo llegar. A partir de esa fecha nos pondremos de acuerdo para una reunión durante el
mes de agosto o septiembre, cuando crean conveniente. La única urgencia que teniamos era
por el tema de los quioscos, ya les comenté que era el tema de algún problema de suministro,
creo recordar que lo comuniqué en la reunión. Ya ha desaparecido esa urgencia, por tanto la
propuesta la haré llegar en breve, recogiendo todas las aportaciones de grupos. Y me reitero,
durante el mes de agosto les haré una propuesta para cualquier fecha a disponibilidad de
cualquier grupo.
Intervé seguidament el tinent d’alcade d’Urbanisme i Medi Ambient, senyor Juan Entoni-ho
Lancho, que diu:
-

De los grupos que se colocan está ya dentro de lo que es el dispositivo de verano que
tienen los mossos d’esquadra. Ese y algún otro más. También es cierto que a veces el
que haya un grupo de personas en una zona concreta, no implica que haya algún tipo
de delito. Muchas veces puede haber conductas incívicas pero no un delito...pero que
está dentro del círculo.

L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP,
que diu:
-

Bueno, si lo entiendo. Ya anteriormente lo comenté este tema. Una cosa que se me
acaba de ocurrir al comentarlo la Sra. Alcaldesa que ahora en agosto hacía vacaciones
y demás, se me plantea la duda de quien asumirá las funciones ante cualquier
imprevisto o cualquier circunstancia para no ir llamando a uno y a otro y a otro. Y luego
cuando vienen Resoluciones de Alcaldia el mes de septiembre, con lo cual no nos sirve
para nada.

L’alcaldessa diu: “No se si he dicho que me iba de vacaciones. Yo creo que no lo he dicho. En
cualquier caso le pasaré el decreto de las vacaciones ahora mismo en cuanto llegue al
despacho. Le paso el decreto para que sepa las delegaciones de Alcaldia, pero en principio
Juan Antoni Lancho se queda las dos primeras semanas y la Sra. Raquel Gracia las dos
siguientes. Haré 4 semanas de delegación de Alcaldia. De todas maneras le pasaré el decreto
con las delegaciones.
Seguidament intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu:
-

Tres coses. A nosaltres no ens consta que el regidor de Comerç s’hagi adreçat a
nosaltres per a fer una reunió en aquest mes de juliol, en tot cas si ens fa arribar...Ah,
no ha dit això? Ho he entès malament.

L’alcaldessa diu: Ha dit que ell ha fet vacances al mes de juliol, i que sabia que vostès
començaven les vacances ara. Clar, per això no ha trobat data o ha pensat que no podrien
trobar-se. Que ell ara torna, ell si que estarà treballant en el mes d’agost, acabarà tota la feina, i
li passarà probablement el dia 8 d’agost, podrà passar-li el document per emplaçar-li’s el mes
de setembre.
Continua la seva intervenció el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que
diu:
-

Gràcies. Queda entès, una vegada que rebrem aquesta informació donarem el nostre
parer. Bé, a la senyora Alcaldessa no voldria polemitzar al respecte, però nosaltres no
hem dit que volem la biblioteca oberta 24 hores ni 365 dies. Nosaltres el que creiem
que una ciutat com Badia no es pot permetre, i aquest permetre no estic parlant de
diners, estem parlant de moltes altres coses, no es pot permetre tenir la biblioteca
tancada un mes sencer. En tot cas, quan un s’adreça a la biblioteca doncs no hi ha cap
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cartell, almenys no ens consta que digui que al Servei Municipal d’Ocupació es pot
consultar internet de la mateixa manera que sí que ho deia, i també pel web municipal,
quan s’estaven fent les reformes de la biblioteca i en fi, la referència que m’ha recordat
una mica el tema dels caixers electrònics, de mira el caixer més proper està a tants
km...em sembla que no és adient. En tot cas per a l’AEB el servei de la biblioteca,
l’educació i la formació es una prioritat, i ho manifestem i ho farem en tots els àmbits
que correspongui. Dit això, se’ns anem de polemitzar.
-

I amb referència al quadre d’inversions i per acabar, jo li agraeixo, li agraïm
especialment l’esperit de les seves paraules, i en el moment que vostès ens expliquen
que estem acotats per aquesta estabilitat pressupostària i tot el procés i com ha anat el
quadre d’inversions, nosaltres ho entenem perfectament i agraïm i el que demanem
simplement es que ens informin, perquè si ens insten després d’una reunió o una
propera reunió que no se celebra, doncs evidentment nosaltres estem esperant que
aquesta reunió se celebri.

L’alcaldessa diu: “Només dir-li que aquest mes de juliol ha estat molt convuls, veritablement per
a nosaltres ha estat una bogeria, ja ho vam parlar l’altre dia, i dir sense haver de polemitzar
perquè nosaltres pensem que es prou important, el que passa es que de vegades hem de
prendre decisions perquè no hi arribem a tot. El en moment que farem el pressupost doncs
haurem de decidir si per a poder tenir aquest servei en aquesta mesura ho hem de fer d’altre
manera, ho hem de parlar amb els treballadors o hem de fer un altre pressupost, doncs ho
farem.
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan
son les vint-i-una hores i quaranta minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono
fe.
Vist i plau
L’alcaldessa,
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