11/2012

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2012
Badia del Vallès, trenta-u d’octubre de 2012
El Ple de la corporació quan son les dinou hores i vint minuts, es reuneix a la sala de sessions
de l'edifici de l'Ajuntament, en sessió ordinària sota la presidència de la Sra. 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 Fàbregas Moreno
Sra. Antonia Escrivà Castellanos
Sr. Pablo Ropero Muñoz
Sra. Saray Muñoz Contreras
Sr. Eusebio Argueta Chica
Sra. Marta Figueras i Badia
Sr. Raul Ortiz Parra

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

Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica.
L’alcaldessa diu: “Abans de començar l’ordre del dia, primer explicar un acord al que hem
arribat a la Junta de Portaveus, que es en relació al procés electoral del proper 25 de
novembre, en el sentit de que hem acordat el següent. Que el proper 25 de novembre els
catalans i les catalanes son cridats a les urnes en un nou gest de la democràcia. A la nostra
comarca hi ha un total de 517 meses electorals. A les mateixes, tal i com marca la llei hi haurà
un president o presidenta, vicepresident o vicepresidenta i un secretari o una secretària. Es a
dir, en participen en les mateixes un total de 1.551 persones. Aquestes persones han estat
escollides aleatòriament pel sorteig que hem fet fa un moment. El nostre municipi te una
elevada taxa d’atur, i és per això que un cop fet el sorteig públic entre els electors i les
electores de Badia del Vallès que reuneixin les condicions establertes a la llei electoral per a
ser membre de mesa, demanem la Junta de Portaveus, demanarà a la Junta Electoral de Zona,
que entre les persones que han d’ocupar les meses electoral es prioritzi les que acreditin estar
a l’atur, ja que com sabeu la llei impedeix fer el sorteig només entre persones aturades. La
proposta consisteix en que es faciliti el mecanisme per a acceptar que entre els designats que
estiguin presents en el moment de la constitució de les meses, es prioritzi que el càrrec l’ocupin
persones que acreditin estar en situació d’atur. D’aquesta manera podríem ajudar a aquestes
persones que estan sense feina, i cobrarien els 70 euros que corresponen a les persones que
presideixin la taula i els vocals de les meses. Dir que això és una petició que farem a la Junta
Electoral, que qui te competència per a determinar o no que això es pugui fer, es la Junta
Electoral de Zona, per la qual cosa farem la petició. Em consta que s’ha fet en d’altres
municipis i a nivell comarcal i en fi, farem el que podrem.
Passem llavors a l’ordre del dia i abans de començar, hem de votar la urgència d’una proposta
d’acord que s’ha plantejat en relació al recolzament a la vaga del dia 14 de novembre de 2012,
per a poder ser inclòs dintre de l’ordre del dia hem de votar la urgència.
Vots a favor de la urgència? Unanimitat.
Doncs quedaria inclòs dintre de l’ordre del dia.
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Oberta la sessió per la Sra. 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
26 de setembre de 2012, ja que tots els membres del consistori disposaven del text.

2. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ – CONSELL
ESCOLAR MUNICIPAL

Per acord de la Junta de Portaveus queda sobre la taula pendent d’aprovació la modificació del
Reglament del Consell Municipal – Consell Escolar Municipal.

3. DECLARACIÓ DE CRÈDITS NO DISPONIBLES DEL CAPÍTOL I SEGONS RDL 20/2012,
DE 13 DE JULIOL
Es dóna lectura de la proposta presentada.
L’alcaldessa: “Abans de donar les paraules per a donar el posicionament de cadascun dels
grups, comentar que la proposta inicial de l’equip de govern va ser incloure dintre de tot el paquet
de la declaració de crèdits no disponibles també la part de la paga extra de Nadal dels càrrecs
electes, que malgrat que no està inclòs dintre de l’eliminació de sous que estava establert pel
RDL, que només feia referència als funcionaris i als treballadors públics, però nosaltres vam
decidir que de la mateixa manera que nosaltres percibim unes retribucions igual que la resta de
personal de l’Ajuntament, doncs nosaltres també havíem d’estar inclosos dintre del mateix
paquet. Però a petició del grup de CiU, ja que la llei no determinava que els nostres salaris
havien d’estar inclosos dintre d’aquesta modificació de crèdit no disponible, hem decidit deixar-lo
sobre la taula per a destinar-lo a d’altres tipus de destinació que no sigui el fet de pagament de
crèdits o de deducció del dèficit com pot ser ajuts d’urgència social o d’altres tipus d’niciativa que
hem quedat i hem acordat tots els grups consensuar a què aniran destinats aquests diners que ja
això si que podem fer. Amb la resta no, perquè la llei si que obliga que s’han de destinar en això,
i no podem fer una altra cosa, però en el cas d’aquestes partides pressupostàries si que ens
permet fer un altre tipus de destinació que penso que és més útil per a la nostra ciutat. Llavors
passaríem a les paraules en aquest punt”.
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i Medi Ambient,
que diu: “Muy a nuestro pesar, el punto que presentamos para su aprobación es algo con lo que
no estamos de acuerdo, es algo que no nos gusta, y es algo que en otras circunstancias
seguramente con otro gobierno en el Estado, se hubiese hecho de otra manera. Pero como esto
es más que un posicionamiento político, es cumplir lo que dice la ley, y en este caso no podemos
no cumplirla, pues presentamos este punto para su aprobación, y sabiendo ya de antemano que
en este caso estaremos solos en el voto favorable, entendiendo también las circunstancias de
cada grupo”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Efectivament nosaltres entenem que aquí s’està aprovant el que és la declaració de crèdits no
disponibles, i no si estem d’acord o no amb l’aplicació del Decret Rajoy. Nosaltres agraïm que
s’hagi tingut en compte la proposta del nostre grup municipal respecte a no haver de destinar
necessàriament, donat que no és obligatori, aquesta retallada dels sous dels càrrec electes a
l’endeutament, sinó que podem invertir-ho en el que es consideri oportú com s’ha posat
d’exemple, les ajudes d’urgència social o d’altres ajudes socials, i en aquest sentit ho agraïm
malgrat això, i també una mica en relació amb la moció que nosaltres presentem i que te a veure
amb les mesures adoptades precisament per l’executiu central relatives a l’àmbit laboral i contra
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la supressió de la paga extraordinària de Nadal, una mica en la línea del que nosaltres
defensarem en el punt 9 del present ordre del dia, doncs nosaltres ens abstenim”.
Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu:
“Nosotros en este punto del orden del dia que viene a decir, dicho de otra manera, que es
quitarles la paga de Navidad de los trabajadores del Ayuntamiento estamos en contra, por una
razón muy sencilla. Muy sencilla. Porque la crisis la siguen pagando los trabajadores, y este
Decreto es injusto. Este Decreto del Gobierno Central de España que impone al resto de
Administraciones a que los trabajadores no puedan cobrar la paga de Navidad, pues es injusto.Y
por lo tanto, ante una injusticia y ante una norma injusta, lo normal es rebelarse. Y este grupo
municipal al que yo represento en este Consistorio está en contra de esa norma, y que incluso
está en contra de que se apruebe aquí en este Ayuntamiento. Entonces por lo tanto, yo voy a
votar en contra porque yo quiero que los trabajadores del Ayuntamiento reciban sus retribuciones
que han ido adquiriendo a través de luchas de las diferentes organizaciones sociales sindicales,
y viene ahora un señor que por un Decreto Ley se carga unas conquistas sociales, que no es
nada más, y eso si que quiero que lo sepan todos los trabajadores, que lo que se están cargando
de un plumazo son los derechos de los trabajadores”.
Intervé seguidament la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu:
“Entendemos que es una normativa, una ley, y como todas es de cumplimiento, con lo cual
posiblemente extrañe nuestra postura que será la de abstención, pero consideramos que es una
medida que hay que aplicar, que es de cumplimiento. No podemos votar en contra lógicamente,
puesto que es un ley, y a favor exactamente por lo mismo, tampoco, con lo cual nosotros nos
abstenemos”.
A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que
diu: “En primer lloc voldríem recordar-li al portaveu del grup municipal socialista que l’exclusiva
de retallar als funcionaris per a pagar a la banca no la te el PP, sinó que també ho va fer en el
seu moment el senyor Rodriguez Zapatero al seu moment. Bé, això que se’ns planteja avui es un
robatori a mà alçada. Es un robatori a mà alçada als treballadors, i nosaltres entenem que les
sol.lucions a aquesta estafa no poder sortir de treure diners als treballadors. Així de clar. Llavors
no paguem la paga als treballadors, i que en fem? Aquests diners per a què ens destinaran?
Doncs es destinaran bàsicament a pagar als bancs. Llavors és clar, el discurs oficial es que es la
llei. La llei s’ha de complir. Es aquesta doble moral del que és legal i el que és legítim. Aquest
Decret serà legal però és absolutament il.legítim, i com a tal, el grup municipal de l’AEB votarà
contràriament i abogarà perquè aquesta desobediència civil a una norma il.legítima per a pagar
els plats trencats d’aquesta dictadura financera”.
L’alcaldessa diu: “Jo vull aclarir un parell de conceptes. Primer que el que estem aprovant en
aquest punt no es que estem d’acord amb l’aplicació del Reial Decret. Vagi per endavant que no
és això. Segon, jo vull posar de manifest les contradiccions que m’estic trobant en aquest punt de
l’ordre del dia. Evidentment nosaltres, jo mateixa com a alcaldessa i que haig de complir la llei
per molt que no m’agradi, responc personalment amb les decisions que es preguin en aquesta
casa, es a dir, si jo faig incompliment d’un Reial Decret que ve del Govern Central responc
personalment, amb la qual cosa evidentment si s’està a la oposició i no se’n te responsabilitat de
governar les coses son més fàcils. I vull posar de manifest la contradicció probablement del
regidor d’ICV-EUiA, que ho miraré i ho posaré de manifest, que probablement en el municipi en
el que governa la seva força política, en el Ple en que s’aprova el que estableix el Reial Decret,
votaran a favor. I estic absolutament convençuda que el seu alcalde d’El Prat no farà
desobediència civil en aquest punt. Estic absolutament convençuda. Perquè no pot. Perquè no
pot. Tercer, vull posar de manifesta la contradicció del PP que aprova aquest Decret que
m’obliga a mi, al PSC a complir, i diu no, jo es que m’abstinc. Doncs ja es “el colmo de los
colmos”. O sigui que el dolent es el que aplica la norma perquè no te més remei que aplicar-la
perquè sinó, se’n va a presó, i la resta que pot dir el que li dona la gana perquè no tenen la
responsabilitat de governar, surten d’aquí dient es que som molt bons perquè no estem d’acord
amb el Reial Decret. Jo tampoc estic d’acord amb el Reial Decret, però hi ha un Reial Decret que
em diu que jo ho haig de complir i que haig de fer aquesta modificació pressupostària. M’agradi o
no m’agradi, i jo la haig de fer. De la mateixa manera que la desobediència civil quan ens
correspon a nosaltres respondre amb la nostra persona i el nostre patrimoni fa i poso un
exemple, la declaració de la renda, tots estem molt i molt en desacord amb les coses que es fan,
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amb la recaptació dels impostos però clar, com que es la nostra responsabilitat personal i
patrimonial la que posem a sobre la taula quan decidim no paguem a Hisenda, ens ho pensem
dues vegades, oi? Per molt que no estem d’acord diem, es que sinó presento la meva declaració
de la randa, vindrà el senyor d’Hisenda i em dirà, no, es que vostè ha de pagar una multa, i a
sobre li embargarem el pis, i a sobre si ho fa perquè vol i a més li dona la gana, està fent un delit
fiscal. Clar, ja veiem les coses d’una altra manera. Ho dic per a una reflexió només, per un tema
de reflexionar. Probablement si jo estigués a la mateixa situació que la resta de regidors,
probablement faria el mateix. Perquè tinc la tranquil.litat de que no responc amb la meva persona
i amb el meu patrimoni de las decisions que s’estan prenent. Amb la qual cosa, la única cosa que
vull dir es que no es tan fàcil. No es tan fàcil quan s’està amb la responsabilitat de governar fer
desobediència civil, perquè responem amb la nostra persona i amb el nostre patrimoni. De la
mateixa manera quan no ho fem, quan no estem d’acord amb les clàusules lleonines i
estafadores, que també es una estafa que ens imposen els bancs a l’hora de pagar la nostra
hipoteca i la paguem religiosament per no haver de patir les conseqüències. En el moment en
que ens toca i hem de valorar les conseqüències de les decisions que prenem, doncs es veu la
cosa d’una altra manera”.
Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Yo
por alusiones personales, Sra. Alcaldesa. Yo pienso que en estos casos en la diversidad està el
gusto y el placer. Mi conciencia me dice y yo supongo, por las intervenciones del portavoz del
gobierno también, que su conciencia le dice pero està obligado a cumplir la ley en este caso. A
mi me da igual lo que voten en Santa Perpetua, en Viladecavalls o en el Prat o en Barcelona, es
que se lo digo de verdad. Yo pienso que me debo a los vecinos de Badia del Vallès, i en este
caso defender a los trabajadores de esta casa no es ninguna incongruencia. Me da igual que se
diga que el Decreto es como lo que va a pasar dentro de muy poco, vamos a hablar de una cosa
pero realmente se está hablando de otra, y yo pienso que no, aquí vamos a hablar de lo que se
va a hablar, se apartan 130.000 de los funcionarios de esta casa, en total 221.000 euros que se
apartan, se reservan, hay una reserva de crédito, pero no se trata de un Decreto ahora, se trata
de hacer esa reserva presupestaria que no la van a percibir los trabjadores de esta casa. Y ya
está, no hay nada más, no la van a percibir los trabajadores de esta casa el 26 de diciembre que
es cuando se cobra o se cobraba la paga extra de Navidad”.
L’alcaldessa diu: “Gràcies. Només afegir que en l’Ajuntament d’El Prat tampoc”.
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per 7 vots a favor (PSC), 6 en contra
(AEB, ICV-EUiA, PXC) i 4 abstencions (PP, CiU).
S’acorda:
Atès l’informe de la Directora de Recursos Humans en relació amb el procediment i la legislació
aplicable establerta en l’article 2 apartats 1 i 4 del RDLI 20/2012, de 13 de juliol de 2012, que
recull la “Paga extraordinària del mes de desembre 2012”, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competivitat.
Vist l’informe d’Intervenció sobre la viabilitat de realitzar la declaració com no disponible de
crèdits per import de 221.698,95 €, de les aplicacions pressupostàries segons detall del
pressupost municipal vigent.

Aplicació
2012 0101 9121 12000
2012 0101 9121 12100
2012 0101 9121 15000
2012 0101 9201 12000
2012 0101 9201 12100
2012 0202 9311 12000
2012 0202 9311 12100
2012 0202 9311 15000
2012 0302 9205 12000

Import
2.086,52
2.075,82
593,11
2.257,12
2.874,79
1.560,38
1.356,61
790,81
934,82
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2012 0302 9205 12100
2012 0403 2310 12000
2012 0403 2310 12100
2012 0403 2310 15000
2012 0603 2302 12000
2012 0603 2302 12100
2012 0603 2315 12000
2012 0603 2315 12100
2012 0703 2520 12000
2012 0703 2520 12100
2012 0703 3321 12000
2012 0703 3321 12100
2012 0703 3341 12000
2012 0703 3341 12100
2012 0803 2301 12000
2012 0803 2301 12100
2012 0803 2301 15000
2012 0803 2319 12000
2012 0803 2319 12100
2012 1003 3201 12000
2012 1003 3201 12100
2012 1003 3201 15000
2012 1104 1501 12000
2012 1104 1501 12100
2012 1204 1711 12000
2012 1204 1711 12100
2012 1303 2410 12000
2012 1303 2410 12100
2012 1404 1511 12000
2012 1404 1511 12100
2012 1502 1321 12000
2012 1502 1321 12100
2012 1502 1321 15000
2012 1602 4312 12000
2012 1602 4312 12100
2012 1702 9261 12000
2012 1702 9261 12100
2012 1802 9251 12000
2012 1802 9251 12100
2012 1802 9251 15000
2012 1902 9202 12000
2012 1902 9202 12100
2012 1902 9202 15000
2012 2002 9204 12000
2012 2002 9204 12100
2012 1303 2415 12000
2012 1303 2415 12100
TOTAL PERSONAL
FUNCIONARI
Aplicació
2012 0101 9201 13000
2012 0101 9201 13500

1.056,48
3.364,94
3.296,21
161,86
958,98
688,97
819,85
551,17
993,75
688,97
3.136,93
1.888,60
993,75
688,97
7.934,43
5.785,31
581,70
431,46
427,13
2.012,55
1.669,92
505,39
6.241,61
6.062,03
993,75
953,97
861,06
698,85
1.219,50
1.111,12
13.109,62
22.654,68
1.171,15
1.153,82
983,42
724,55
901,25
3.210,90
3.436,13
505,39
4.067,44
3.639,65
665,76
599,25
556,64
993,75
688,97
130.371,56
Import
1.553,45
241,76
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2012 0202 9311 13000
2012 0202 9311 13500
2012 0403 2310 13000
2012 0403 2310 13500
2012 0403 2310 15000
2012 0403 2313 13000
2012 0403 2313 13500
2012 0503 3411 13000
2012 0503 3411 13500
2012 0803 2301 13000
2012 0803 2301 13500
2012 0803 2319 13000
2012 0803 2319 13500
2012 0903 3371 13000
2012 0903 3371 13500
2012 1003 3241 13000
2012 1003 3241 13500
2012 1104 1501 13000
2012 1104 1501 13500
2012 1204 1711 13000
2012 1204 1711 13500
2012 1303 2410 13000
2012 1303 2410 13500
2012 1303 2410 15000
2012 1404 1511 13000
2012 1404 1511 13500
2012 1404 1511 15000
2012 1404 9208 13000
2012 1404 9208 13500
2012 1602 4312 13000
2012 1602 4312 13500
2012 1702 9261 13000
2012 1702 9261 13500
2012 1802 4931 13000
2012 1802 4931 13500
2012 1802 9251 13000
2012 1802 9251 13500
2012 1902 9202 13000
2012 1902 9202 13500
TOTAL PERSONAL
LABORAL FIX

Aplicació
2012 0503 3411 14100
2012 0903 2317 12000
2012 1404 1511 13500
2012 1404 1511 14100
2012 1404 9208 14100
2012 2002 9204 14100
TOTAL PERSONAL
LABORAL TEMPORAL

3.302,62
276,69
1.061,31
59,92
357,56
1.647,95
47,95
1.061,31
54,94
5.443,07
616,94
1.155,89
29,97
1.647,95
94,95
3.295,91
143,85
1.513,44
242,08
1.192,46
302,38
6.465,87
592,02
161,86
17.632,15
2.608,21
242,72
1.621,02
161,32
1.439,09
299,40
2.372,10
143,85
1.513,44
241,76
2.140,38
144,21
4.766,37
900,92
68.791,04

Import
5.664,06
1.131,34
25,46
3.577,41
3.537,70
2.538,33
16.474,30
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Aplicació

Import

2012 0101 9121 11000
2012 1902 9202 11000
TOTAL PERSONAL
EVENTUAL
GABINETS

3.200,00
2.862,05

6.062,05

Realitzada la tramitació legalment establerta,
S’acorda:
Primer. Aprovar la declaració de no disponibilitat de crèdit pressupostari a les aplicaciones
pressupostàries següents:
Aplicació
2012 0101 9121 12000
2012 0101 9121 12100
2012 0101 9121 15000
2012 0101 9201 12000
2012 0101 9201 12100
2012 0202 9311 12000
2012 0202 9311 12100
2012 0202 9311 15000
2012 0302 9205 12000
2012 0302 9205 12100
2012 0403 2310 12000
2012 0403 2310 12100
2012 0403 2310 15000
2012 0603 2302 12000
2012 0603 2302 12100
2012 0603 2315 12000
2012 0603 2315 12100
2012 0703 2520 12000
2012 0703 2520 12100
2012 0703 3321 12000
2012 0703 3321 12100
2012 0703 3341 12000
2012 0703 3341 12100
2012 0803 2301 12000
2012 0803 2301 12100
2012 0803 2301 15000
2012 0803 2319 12000
2012 0803 2319 12100
2012 1003 3201 12000
2012 1003 3201 12100
2012 1003 3201 15000
2012 1104 1501 12000
2012 1104 1501 12100
2012 1204 1711 12000
2012 1204 1711 12100

Import
2.086,52
2.075,82
593,11
2.257,12
2.874,79
1.560,38
1.356,61
790,81
934,82
1.056,48
3.364,94
3.296,21
161,86
958,98
688,97
819,85
551,17
993,75
688,97
3.136,93
1.888,60
993,75
688,97
7.934,43
5.785,31
581,70
431,46
427,13
2.012,55
1.669,92
505,39
6.241,61
6.062,03
993,75
953,97
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2012 1303 2410 12000
2012 1303 2410 12100
2012 1404 1511 12000
2012 1404 1511 12100
2012 1502 1321 12000
2012 1502 1321 12100
2012 1502 1321 15000
2012 1602 4312 12000
2012 1602 4312 12100
2012 1702 9261 12000
2012 1702 9261 12100
2012 1802 9251 12000
2012 1802 9251 12100
2012 1802 9251 15000
2012 1902 9202 12000
2012 1902 9202 12100
2012 1902 9202 15000
2012 2002 9204 12000
2012 2002 9204 12100
2012 1303 2415 12000
2012 1303 2415 12100
TOTAL PERSONAL
FUNCIONARI
Aplicació
2012 0101 9201 13000
2012 0101 9201 13500
2012 0202 9311 13000
2012 0202 9311 13500
2012 0403 2310 13000
2012 0403 2310 13500
2012 0403 2310 15000
2012 0403 2313 13000
2012 0403 2313 13500
2012 0503 3411 13000
2012 0503 3411 13500
2012 0803 2301 13000
2012 0803 2301 13500
2012 0803 2319 13000
2012 0803 2319 13500
2012 0903 3371 13000
2012 0903 3371 13500
2012 1003 3241 13000
2012 1003 3241 13500
2012 1104 1501 13000
2012 1104 1501 13500
2012 1204 1711 13000
2012 1204 1711 13500
2012 1303 2410 13000
2012 1303 2410 13500
2012 1303 2410 15000
2012 1404 1511 13000
2012 1404 1511 13500

861,06
698,85
1.219,50
1.111,12
13.109,62
22.654,68
1.171,15
1.153,82
983,42
724,55
901,25
3.210,90
3.436,13
505,39
4.067,44
3.639,65
665,76
599,25
556,64
993,75
688,97
130.371,56
Import
1.553,45
241,76
3.302,62
276,69
1.061,31
59,92
357,56
1.647,95
47,95
1.061,31
54,94
5.443,07
616,94
1.155,89
29,97
1.647,95
94,95
3.295,91
143,85
1.513,44
242,08
1.192,46
302,38
6.465,87
592,02
161,86
17.632,15
2.608,21
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2012 1404 1511 15000
2012 1404 9208 13000
2012 1404 9208 13500
2012 1602 4312 13000
2012 1602 4312 13500
2012 1702 9261 13000
2012 1702 9261 13500
2012 1802 4931 13000
2012 1802 4931 13500
2012 1802 9251 13000
2012 1802 9251 13500
2012 1902 9202 13000
2012 1902 9202 13500
TOTAL PERSONAL
LABORAL FIX

Aplicació
2012 0503 3411 14100
2012 0903 2317 12000
2012 1404 1511 13500
2012 1404 1511 14100
2012 1404 9208 14100
2012 2002 9204 14100
TOTAL PERSONAL
LABORAL TEMPORAL
Aplicació
2012 0101 9121 11000
2012 1902 9202 11000
TOTAL PERSONAL
EVENTUAL
GABINETS

242,72
1.621,02
161,32
1.439,09
299,40
2.372,10
143,85
1.513,44
241,76
2.140,38
144,21
4.766,37
900,92
68.791,04

Import
5.664,06
1.131,34
25,46
3.577,41
3.537,70
2.538,33
16.474,30
Import
3.200,00
2.862,05

6.062,05

Quedant els ingressos afectats a la mateixa pendents d’aplicar per a altres projectes que la
Corporació designi i que legalment puguin ser finançats.
Segon. Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a porta a terme les
anotacions comptables i pressupostàries corresponents.

4. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT PER A L’ADHESIÓ A LA
XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE
CATALUNYA
La secretària dóna lectura de la proposta presentada.
Seguidament intervé el senyor Juan Antonio Lancho Aceituno, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme
i Medi Ambient, que diu: “Con la aprobación de este convenio nos dotaremos de una
herramienta de comunicación que facilitará y mejorará el trabajo que realiza la guardia urbana.
Esto nos mejorará a la hora del trabajo que hace la guardia urbana pero no solamente en el dia
a dia, también nos permitará la conexión directa con el 112 el servicio de emergencias, donde
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se coordinan todos los servicios de emergencia de Catalunya: bomberos, protección civil,
guardia urbana de otro municipio, mossos de esquadra por supuesto, y eso nos facilitará que a
la hora de gestionar cualquier tipo de conflicto o incidencia nuestra ciudad esté mucho más
segura y tenga una respuesta mucho más rápida y ágil a la hora de cualquier incidente”.
L’alcaldessa dóna la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“Decir que desde PXC estamos de acuerdo y votaremos a favor de esta moción”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Nosaltres simplement comentar que des del nostre grup municipal donarem suport a totes les
iniciatives que tinguin com a objectiu millorar la qualitat del tractament de les emergències en el
nostre municipi, així com tot el que sigui relatiu a temes de seguretat, i més quan això no
incrementa un cost al que les arques municipals ja estan sostenint. Per tant, donarem el nostre
suport”.
Intervé seguidament la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu:
“Únicamente decir como el resto de portavoces, que todo aquello que mejore la buena
comunicación y el buen trabajo en cualquiera de los ámbitos en nuestro municipio, será bien
acogido. Por lo tanto, votaremos a favor”.
Pren la paraula la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de l’AEB, que diu: “El
nostre grup municipal s’abstindrà en aquesta votació, perquè tenim coneixement de que en
d’altres municipis que s’han adherit a aquest conveni el que ha acabat succeint és que la
Policia Local ha desaparegut del municipi. Per tant, com que no crec que ningú ens pugui
garantitzar que no passi, ens decidit abstenir-nos”.
Seguidament intervé el senyor Juan Antonio Lancho Aceituno, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme
i Medi Ambient, que diu: “Solamente me gustaría saber en que municipio ha desaparecido la
Policia Local que no sean municipios que no se hayan acogido a la nueva ley de policías
locales que consiste en fusionar, que tiene unas características muy concretas. Claro, viendo la
relación de municipios que tienen este servicio, si lo repasas...no se, es curiosidad”.
L’alcaldessa diu: “De tota manera, fer aquesta lectura em sembla una mica perillosa. Sota el
meu punt de vista, eh? Perquè hi ha d’altres que funcionen també sense xarxa Rescat i que no
han desaparegut les policies locals, i hi ha policies locals que han desaparegut sense xarxa
Rescat, o sigui que no penso que estigui relacionat una cosa amb l’altra. Altra cosa es que
vostès dubtin del futur de la Policia Local de Badia del Vallès que es una altra història. Estem
parlant de la xarxa Rescat, vull dir que penso que si estem debatin el tema de l’adhesió per a
tenir una millora per a facilitar la feina de la Policia Local es una cosa, i una altra cosa es els
dubtes que vostès puguin tenir per les raons que vostès considerin, que en aquest cas jo li
garanteixo que nosaltres no estem treballant en l’eliminació de la Policia Local en cap cas. Per
la seva tranquil.litat, eh?”
Pren la paraula la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de l’AEB, que diu:
“Bé, per això mateix i en tot cas no hi estem en contra sinó simplement ens abstenim”
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per 13 vots a favor (PSC, PP, ICV-EUiA,
CiU, PXC) i 4 abstencions (AEB).
S’acorda:
Vista la proposta de Conveni a signar entre el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i l’ Ajuntament de Badia del Vallès, que s’adjunta.
Atesa la finalitat d’aquest conveni, que és la de regular les condicions d’adhesió a la Xarxa
Rescat, la qual permet la comunicació entre usuaris i facilita la tasca de cada cos o col·lectiu,
tant per separat com conjuntament, i la coordinació entre els col·lectius en actuacions
d’emergències o seguretat, i que per això es necessita adquirir els terminals que indiqui el
Departament d’Interior, ja que disposaran de la tecnologia, prestacions i compatibilitat
necessàries amb la xarxa creada.
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De conformitat amb el que disposen els arts 4.1 d) 4.3 i concordants de la Llei 30/1992 de 26
de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en relació als deures de cooperació i assistència activa entre totes les administracions
públiques; i els arts 10 i 57 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local ,
i l’art 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya que estableixen la possibilitat que els deures de
col·laboració i cooperació recíproca entre administracions públiques s’instrumentin a traves de
convenis interadministratius, així com els arts 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
S’acorda:
Primer. Aprovar i subscriure el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb l’objectiu de regular les
condicions d’adhesió de l’ajuntament a la Xarxa Rescat.
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni i notificar als
interessats.

5. MODEL FEDERAL I CANVI INSTITUCIONAL
Per acord de la Junta de Portaveus queda sobre la taula pendent d’aprovació l’acord referent al
Model Federal i canvi constitucional.
L’alcaldessa diu: “El punt núm. 5 el deixem sobre la taula pel proper Ple del mes de novembre.
El punt número 6 també cau de l’ordre del dia, i el portaveus de l’AEB que es qui ha presentat
la moció. Bueno, abans no, perdó...ho dic una mica per a seguir l’ordre que tenim establert en
el Ple de primer les propostes i després les mocions, comentar que la moció núm. 7 i la moció
núm. 13 que parlaven del mateix tema hem fet una moció de consens que anirà com a
proposta d’acord, i per tal de continuar el mateix ordre lògic que teníem en l’acta del Ple,
passaríem llavors al punt de per suprimir la taxa de l’euro per recepta”.

6. EN DEFENSA DEL SISTEMA NACIONAL PÚBLIC UNIVERSAL DE SALUT I EN CONTRA
DE LES POSSIBLES REPERCUSIONS A L’ESTAT DEL BENESTAR DE LA CIUTADANIA
Un cop llegida la proposta, l’alcaldessa obre un torn de preguntes.
Pren la paraula la senyora Montserrat Carbonell, regidora de Benestar Social, que diu: “Per
culpa dels governs de CiU i del PP, Catalunya es la comunitat autònoma on més es paga pels
medicaments. La salut no els importa gens, ja que des de l’1 de juliol passat els espanyols
estem pagant més pels medicaments, i per primera vegada en democràcia els pensionistes han
d’abonar un mínim del 10% pels seus medicaments. El copagament que patim els catalans
demostra la incompetència i la irresponsabilitat i la nul.la sensibilitat social dels governs de Mas
i Rajoy. A Catalunya la situació és doblement injusta. Perquè abans que entrés en vigor el
copagament del PP, els seus socis ja havien implantat l’euro per recepta. Mas i Rajoy es troben
en perfecta sintonia quan es tracta de retallar drets, i ho sabem bé els catalans, que hem estat
a l’avantguarda de les retallades en salut, educació i serveis socials gràcies als vots de CiU i
del PP. Els catalans i les catalanes no ens mereixem que els governs de Rajoy i Mas ens
discriminin fent-nos pagar per partida doble els medicaments, i aquestes injustícies son les que
creen malestar a Catalunya. Rajoy sempre afirma que la seva obligació es guardar i fer guardar
la Constitució i les lleis. El que és trist es que per al PP la Constitució només serveix per a
algunes coses, com l’independentisme. Tant de bo també que tinguessin en compte quan
retallen els drets en salut”.
L’alcaldessa diu: “Doncs no seguirem l’ordre del ROM perquè com que ha estat una moció
presentada per diversos grups, donaré primer la paraula als grups que van presentar les
mocions que s’han unit, i després ja donarem per odre”.
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A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que
diu: “En primer lloc agrair el suport de la moció que ha presentat l’AEB en defensa del sistema
nacional públic universal de salut i en contra de les possibles repercussions a l’estat del
benestar de la ciutadania, i el suport que ens han donat que ha permès aquesta proposta
d’acord a nivell de Ple. Estem parlant de l’euro per recepta, estem parlant de la manca
d’equitat, estem parlant de la pèrdua d’aquesta universalitat en l’assistència, estem parlant de
la pèrdua de qualitat, estem parlant de l’afectació a la gent gran, del repagament, del pagament
de 456 medicaments a nivell estatal, estem parlant també de corrupció. Fa poc assistia a Badia
a un cafè tertúlia una persona que dos dies més tard aquesta mateixa setmana passada, va ser
condemnat a pagar 10.000 euros justament per a denunciar aquestes corrupcions al sistema
públic de salut, sense ni tals sols en aquest judici poder obrir la boca. I a més a més, aquesta
corrupció resulta que te data de caducitat, perquè prescriu, i a partir d’un determinat moment ja
no pots saber realment què ha passat o que ha deixat de passar. Bé, nosaltres estem en
defensa dels serveis públics, i estem en defensa del sistema públic de salut”.
Pren a paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: “Darle las
gracias al PSC porque ya que no votan mociones a favor ninguna de PXC, al menos hacen una
propuesta de acuerdo para que se pueda aprobar, que ya es algo. Creo que es una buena
moción, tanto la de PXC como la de la AEB para tirarla para adelante. Todo lo demás ya lo ha
dicho el Sr Quim Duran. Gracias”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Jo crec que pel que fa al tema de sanitat, i tal i com recalca la pròpia moció o proposta
d’acord, que comença dient “el Ple d’aquest Ajuntament s’ha pronunciat repetidament en
contra”...si, si. El Ple d’aquest l’Ajuntament s’ha pronunciat repetidament en contra i a més per
unanimitat en temes de sanitat, fins a dia d’avui. Per què ho dic això? Ho dic perquè els grups
municipals de Badia, tant del PP com de CiU, en el tema de sanitat sempre he acabat arribant
a un acord prioritzant el municipi, prioritzant la defensa dels ciutadans de Badia, que no pas
com ha de ser, només faltaria, eh? Que no pas la defensa partidista en un moment donat
d’unes lleis aplicades per la Generalitat en el meu cas o pel govern central en el cas del PP.
Això per què ho remarco? Ho remarco perquè jo entenc que l’AEB presenti aquesta moció de
forma legítima, no més faltaria. Entenc que PxC ho faci, però el que no m’agradaria gens, gens,
és que això es converteixi en una proposta d’acord de l’Ajuntament, de la qual jo m’he
assabentat a la Junta de Portaveus sense haver tingut cap tipus d’opció de formar part d’això
com si hem estat formant part d’això fins ara, i a part amb una defensa per part de la regidora,
del tipus la salut no els importa gens, la sensibilitat i tal. Pensava que en això estàvem tots. No
faré aquí una defensa de l’euro per recepta perquè jo tampoc hi estic d’acord, i el meu grup
municipal no està d’acord amb això, però evidentment votarem en contra perquè creiem que
aquesta no es la manera, i perquè a més no entenem perquè hi ha hagut aquest canvi de cop i
volta, quan fins ara s’havia treballat per unanimitat. Perquè en aquests temes que son
importants, recordem que sempre ens acabem posant d’acord”.
Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu:
“Pienso que el posicionamiento del grupo municipal de ICV-EUiA ya lo deducireis, porque está
claro nuestro posicionamiento. Es absolutamente en contra de estas medidas injustas,
innecesarias, y que van siempre a sacrificar a los más débiles de nuestro país. Yo lo decía en
un determinado momento en ese café tertulia que hablaba este muchacho condenado, por
haber mencionado en el video la palabra corrupción a los gestores de estos hospitales de El
Maresme, que lo que se están cargando es la democracia. Si se cargan la sanidad y la
educación y otras cosas más, y nosotros los ciudadanos no actuamos, pues se están cargando
la democracia. Y esta es una más, yo pienso que aquí toda la gente de alguna manera que
creemos y que esto que se están cargando es de todos y que todos lo tenemos que defender,
pues vamos a por ello. Y mi posicionamiento es favorable a esta propuesta de acuerdo, y por
supuesto que suscribo y me alegro de haber escuchado esas palabras del grupo socialista
leídas por Montserrat Carbonell, las suscribo al 100%, y me alegro de escucharlas”.
Seguidament intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu:
“Quiero dejar muy claro que desde esta formación política entendemos que todo aquello que
tiene que ver con sanidad, y desde hace mucho tiempo, desde incluso cuando en el año 2003
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se empezó a hablar del Hospital Comarcal, hemos estado ahí, a pie de cañón, trabajando por
el tema. Con lo qual mi planteamiento iba un poco en relación con la representante de CiU.
Creo que mezclamos sanidad con recortes, es como mezclar crisis con enfermedad. Nosotros
desde luego que no estábamos y no estamos a favor del cobro del euro por receta, incluso
cuando hoy me he enterado de que en Madrid también se ha empezado a cobrar este euro,
hemos pensado que si se va a hacer extensivo y es una medida, pero entendemos que es una
medida que está empleando el equipo de gobierno ya también al igual que la Generalitat, que
la situación es la que es, y pese a que no nos guste y pese a que sea muy impopular es lo que
hay, hay que salir de alguna manera. Nosotros votaremos en contra de esta moción, y también
quería remarcar que en Junta de Portavoces, hace escasamente una hora, estábamos todavía
vislumbrando la posibilidad de unir las dos mociones, ahora lo hacemos por separado, al final
bueno pues se han unido. Lo celebramos,pero claro tampoco consideramos que muchas veces
los planteamientos que se hacen en cuanto a mociones, propuestas de acuerdo, no se dan en
el tiempo suficiente como para poder aportar o hablar o incluso consultar otro posicionamiento.
Desde luego, bueno ya lo he dicho, votaremos en contra”.
L’alcaldessa diu: “Només fer un aclariment. La única cosa que hem fet es el que vam anunciar
a la Junta de Portaveus la setmana passada. No hem afegit res de nou, ni hem tret res que no
aparaguès a la moció fa una setmana. Jo entenc el malestar perquè és veritat i s’ha de
reconèixer, i jo penso que val la pena posar-lo en valor, l’esperit de consens que ha existit en
aquest Ajuntament en tots aquests temes. Ja hem aconseguit posar-nos d’acord. Això penso
que s’ha de posar en valor, i una cosa no treu l’altre. Jo puc entendre el malestar dels grups
que consideren que aquest cas han quedat exclosos, però es un posicionament polític que es
te per part de les grups polítics en un moment determinat, com en d’altres ocasions ha estat
vers decisions d’altres governs i nosaltres hem acceptat perquè la democràcia és així. Llavors
tampoc no vull que quedi com que nosaltres no reconeguem els esforços dels grups municipals
d’aquest Consistori en temes que tenen a veure amb l’impacte directe a la ciutadania de Badia
de moltes coses, vaig per endavant. No vull que quedi...no es aquest l’esperit d’aquesta moció”.
A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que
diu: “El grup municipal AEB va presentar en temps i forma el text de la moció que tots vostès
disposaven convenientment. Anem a veure. Concordo i ha estat i ha mostrat en determinats
moments la seva valentia la representant de CiU per a prendre posicionaments envers la
sanitat contra el seu propi partit. Si vostè està en contra de l’euro per recepta sumi que es el
que canvia. Que el PSC hi està d’acord i fem una proposta d’acord? Per què no s’hi pot sumar?
On està el problema? I ja està”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Li responc sense cap problema, senyor Duran. Cada partit te un tarannà determinat i un
posicionament ideològic determinat. Perquè nosaltres ens hi puguem sumar, hem d’estar al
corrent o hem de coincidir en el que es planteja, en forma i en contingut. I ja li he explicat a
Junta de Portaveus que jo no considerava que fos la forma correcta respecte al cas deia, que
em permetés a mi facilitar això,i certament senyora Alcaldessa, vostè va comentar que
s’unificarien les dues mocions, perquè jo vaig entendre quan ens vam trobar a la Junta de
Portaveus a la qual jo em vaig incorporar més tard, el que jo vaig entendre es que vostè un cop
més s’assumia la tasca, que jo fins i tot li vaig dir vostè per què assumeix la tasca d’unificar
dues mocions que no son del seu grup? D’acord? I no vaig interpretar en cap cas que això es
convertia en una proposta d’acord, i per això he manifestat a la Junta de Portaveus que jo havia
entès que el PSC donaria suport a les mocions de dos partits que s’havien unificat, i que no es
convertiria en una proposta d’acord. Jo puc estar disposada evidentment a plantejar certs
temes, però han d’estar explicats d’una determinada manera. No tot el que es diu com es diu
per a nosaltres és vàlid i son criteris, senyor Duran, però crec que quan nosaltres tractem
temes de sanitat, l’únic que demano sempre és això. Per tant, en això no puc fer una excepció.
Però en toc cas, això no és una crítica a l’AEB. L’AEB ha presentat una moció, i jo he dit que
entenia el posicionament de l’AEB i el posicionament de PXC, però he manifestat el meu
disgust respecte el fet de que això es convertís en proposta d’acord d’aquesta manera. Si? He
contestat? D’acord”.
L’alcaldessa diu: “A veure, que s’anomeni d’una manera o d’una altra no garanteix res, perquè
fa deu segons o quaranta o deu minuts ningú ha votat a favor una proposta de l’equip de
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govern al.legant els seus arguments i en d’altres ocasions també. Jo puc entendre que en
temes delicats o en temes com aquests que tots plantegem inicialment que es un tema que
podríem intentar entre tots plegats arribar a un acord, que se’m retregui que no hagi donat
temps a arribar a un acord. Dubto molt que en aquest cas, en aquest tema, no es podés arribar
a un acord. El fet de que s’anomeni d’una manera o d’una altra, hi ha vegades que s’ha fet amb
d’altres grups perquè s’ha arribat a un acord de fer-ho proposta d’acord, i d’altres grups ho han
votat en contra. Vull dir que de vegades li donem massa importància a les coses i si, és cert, he
fet la feina com la faig, gairebé casi totes les vegades intentar arribar a acord, siguin totes les
forces, siguin algunes. És cert que estem entre cometes mal acostumats, perquè és veritat que
fem molts esforços tots plegats per a arribar a acords, i això es una cosa que ho deia abans i
ho dic sempre a cada Ple, que ho hem de portar amb molt d’orgull tots els regidors d’aquest
Consistori aquesta capacitat que tenim de, malgrat de representar a forces polítiques diferents,
d’arribar a acords en temes importants, i això diu molt de la nostra feina, però de vegades no és
possible. I tampoc no passa res. Vull dir que jo puc entendre que no hagi hagut temps per a
arribar a un acord, però tampoc passa res, vull dir que en un moment donat s’arriba a acord
amb unes forces polítics, i amb uns altres temes amb unes altres. No li veig tampoc tanta
importància. Li agraeixo de tota manera la importància que li dóna al posicionament del PSC”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“No, no s’equivoqui. No li dono importància al posicionament del PSC sinó del Consistori. I en
tot cas en això coincideixo. No és tant important, simplement m’he limitat a exposar els motius
pels quals voto en contra, i he manifestat un descontent que volia que quedés en evidència. Ja
està. Vull dir, no te més importància que això”.
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per 13 vots a favor (PSC, AEB, ICV-EUiA,
PXC) i 4 en contra (PP, CiU).
S’acorda:
Per acord de la Junta de Portaveus les mocions presentades pels grups municipals de l’AEB i
PXC i que formen part de l’ordre del dia en els seus punts números 6 i 13 es transformen en
proposta d’acord conjunta quedant el text de la següent manera:
“Atès que el Ple d’aquest Ajuntament s’ha pronunciat repetidament per oposar-se a les
retallades sanitàries. Algunes, amb una reducció molt important de serveis assistencials que
s’estan aplicant ja i que estan produint una pèrdua manifesta de qualitat assistencial, un
increment molt important en les llistes d’espera, un desequilibri evident en l’equitat del sistema
Sanitari Públic i situacions de veritable angoixa en molts ciutadans i ciutadanes de la nostra
ciutat i de Catalunya. En definitiva, s’estan complint els pitjors auguris: el nostre Sistema Públic
de Salut, fins ara amb resultats d’excel·lència i està perdent els seus elements més essencials:
la universitat, l’equitat, la solidaritat i la qualitat assistencial.
Atès que paral·lelament a l’aplicació de totes les retallades aplicades, estan apareixent als
mitjans de comunicació tot un entramat de corrupteles en la gestió de la sanitat catalana, que
estan deteriorant encara més el nostre Sistema Sanitari Públic.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar l’entrada en vigor del cobrament d’un euro per
cada medicament prescrit mitjançant recepta mèdica destinada a ser dispensat per les
farmàcies catalanes a partir del 23 de juny, i que aquesta mesura perjudica pricipalment els
col·lectius amb un menor poder adquisitiu i al de la gent gran i malalts crònics que requereixen
especial atenció en ser més vulnerables davant les malalties i per tant els qui han de recórrer a
l’ús de fàrmacs amb més assiduïtat.
Atès que a més d’aquesta mesura, s’apliquen i i s’anuncien noves retallades com el
repagament dels medicaments aprovat pel govern central que va entrar en vigor el passat 1 de
juliol i la fi de l’exempció de pagament de 456 medicaments que fins ara eren gratuïts anunciat
per la ministra de Sanitat.
Les mesures del Govern de la Generalitat i del Govern estatal signifiquen el desmantellament
d’un sistema sanitari de qualitat i universal. I l’actual situació està originant més desigualtats,
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més situacions d’exclusió social, més pobresa, més situacions de risc sanitari per als més
desfavorits, ja que posen en perill la continuïtat d’alguns tractaments per la impossibilitat de fer
front al seu pagament.
A la nostra ciutat, aquestes retallades en el Sistema Sanitari Públic estan afectant directament
a moltes persones i, si continuem amb la mateixa situació, la seva afectació augmentarà de
forma exponencial.
Els regidors i regidores d’aquest consistori hem de defensar els drets de les persones de Badia.
El dret a la salut és un dret fonamental i un dels més preuats per tots nosaltres i ara està patint
un dels atacs més ferotges. Cada vegada més es posa en qüestió el més bàsic per a una vida
digna. Tot això ens ha de preocupar com a representants dels badiencs i badienques.
Per aquest motiu s’acorda l’adopció dels següents acords:
Primer. Manifestar, de forma clara i decidida, la posició d’aquest consistori en contra de les
recens mesures de fiscalitat dels medicaments: l’euro per recepta aprovat pel Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya, taxa que s’emmarca en la llei 5/2012, del 20 de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives publicada al DOGC 60954, de 23 de març de 2012
i les mesures de repagament dels medicaments anunciada pel Govern Central per mitjà de
l’aplicació del RDL 16/2012 de 20 d’abril.
Segon. Demanar al govern de la Generalitat la suspensió de la taxa de l’euro per recepta.
Tercer. Demanar al Govern Espanyol la retirada del RDL 16/2012 de 20 d’abril per les
repercussions negatives que pot provocar en la salut de les persones, alhora que deixi sense
efecte, momentàniament l’exclusió de la sanitat pública dels 456 medicament per tal de deixar
el temps necessari per estudiar, conjuntament amb els professionals de la medicina, les
conseqüències que pot comportar sobre la salut del pacients.
Quart. Demanar a aquest Ajuntament que posi tots els mitjans possibles perquè aquestes
retallades no repercuteixin en les condicions de vida dels nostres ciutadans.
Cinquè. Portar al Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental una moció similar a la present
per l’adopció dels acords en nom del Consell Comarcal.
Sisè. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern Central i
als grups amb la representació al Parlament de Catalunya, als sindicats i a les associacions de
professionals dels serveis sanitaris.”

7. MOCIÓ AEB: EN DEFENSA DEL SISTEMA NACIONAL PÚBLIC UNIVERSAL DE SALUT I
EN CONTRA DE LES POSSIBLES REPERCUSSIONS A L’ESTAT DEL BENESTAR DE
LA CIUTADANIA

L’Alternativa d’Esquerres Per Badia retira la moció que es transforma en proposta d’acord de
manera conjunta amb la moció del mateix sentit presentada pel grup de Plataforma per
Catalunya.

8. MOCIÓ AEB: PER LA DINAMITZACIÓ DELS LOCALS COMERCIALS DE TITULARITAT
MUNICIPAL
L’alcaldessa diu: “La moció del punt número 6, per la dinamització dels locals comercials de
titularitat municipal també es retira de l’ordre del dia. El portaveu del grup de l’AEB que
presentava la moció demana la paraula per explicar les raons de què es retiri de l’ordre del dia”
A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que
diu: “Nosaltres al mes d’abril vam presentar aquesta moció de dinamització dels locals
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comercials i en aquest cas, en el Ple d’octubre nosaltres retirem aquesta moció perquè
considerem que en el que és essencial ja ha aconseguit el que volia, que era que tots els locals
comercials buits municipals sortissin per a aquelles persones que poguessin accedir per a
muntar el seu negoci, doncs ho poguessin fer. Això va passar a la Junta de Govern Local de fa
dos dies, i es per això que nosaltres retirem aquesta moció. De tota manera, creiem que en el
cas específic de Badia s’hauran de buscar formules especials per a afavorir l’autoocupació, el
cooperativisme, l’empreneduria, etc. I creiem que d’aquests 21 locals comercials municipals
buits que hi ha en l’actualitat, una vegada surti el concurs malauradament hi haurà un bon
nombre que quedaran...en fi, que no hi haurà ningú que hi accedirà, i creiem que s’haurà de
parlar”.
Per acord de Junta de Portaveus queda sobre la taula pendent d’aprovació la moció
presentada pel grup municipal de l’AEB envers a la dinamització dels locals comercials del
municipi.

9. MOCIÓ CIU: DE SUPORT AL CONVENI MARC ENTRE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE
CATALUNYA I LES DIPUTACIONS PROVINCIALS DE BARCELONA, TARRAGONA,
GIRONA I LLEIDA, EN RELACIÓ AMB LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA
Es dóna lectura de la moció presentada.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Nosaltres amb aquesta moció, com bé diu el que pretenem és adherir-nos, donar suport a
aquest Conveni marc que han signat l’Agència Tributària de Catalunya i les diferents
Diputacions Provincials amb l’objectiu d’avançar un pas més cap a aquesta descentralització de
les estructures. Nosaltres entenem que la descentralització es la única manera per a millorar
l’eficàcia de la gestió tributària, així com d’altres gestions, i anar poc a poc el.laborant totes
aquestes estructures d’estat que con importants per a Catalunya i entre elles evidentment
l’hisenda pròpia, donat que ho han signat totes les Diputacions amb l’Agència Tributària,
nosaltres voldríem adherir-nos a la mateixa. Aprofito per a agrair al grup d’ICV-EUiA les seves
aportacions en aquesta moció, i també a tots aquells grups que donaran suport a la mateixa”.
Pren a paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: “En PXC
pensamos que esto no es muy buena idea, ya que dia a dia estamos viendo como el gobierno
de la Generalitat no está cumpliendo con muchos de sus pagos. Para empezar el ejemplo lo
tenemos aquí en este Ayuntamiento, farmacias, residencias, etc., por lo cual votaremos en
contra”.
Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “En
un primer momento nosotros esta moción estábamos en contra, y estábamos en contra por una
razón. Porque para nosotros la Generalitat es una mal pagadora, y el ejemplo lo tenemos en
este Ayuntamiento, las deudas que tiene la Generalitat con nosotros. Pero dado que pensamos
que la gestión de nuestros impuestos que gestiona a través de las Diputaciones, en este caso
la Agencia Tributaria de la Generalitat y la Diputación de Barcelona que es la que se cuida de
gestionar nuestros impuestos de alguna manera que sería mas o menos el IBI y el impuesto de
vehículos de tracción mecànica para que nos entendamos, y que después la Generalitat nos lo
daría en bienes y servicios. Pero nos cuesta, nos cuesta asimilarlo. Nos cuesta de verdad
porque no nos inspira confianza. Y sí es verdad que hemos hecho pequeñas aportaciones a la
moción, teníamos unas ciertas dudas y hemos pedido, como es normal no tengo porque
saberlo todo y he pedido asesoramiento a nuestros grupos municipales, que como se estaba
moviendo en el resto de territorios, y hemos decidido darle apoyo muy a pesar de que no
creemos en que esto vaya a funcionar, porque el ejemplo lo tenemos aquí y como lo estamos
padeciendo y viviendo que cada vez a la Generalitat le cuesta más cumplir con sus
obligaciones con la excusa de que el Estado no le paga”.
Seguidament intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu:
“Veo que coincidimos algunas formaciones en cuanto a que teniendo en cuenta la actual
gestión de la Generalitat en cuanto a responsabilidades adquiridas, el ejemplo claro es muy
obvio, que es este municipio. No nos ofrece ninguna garantía de seguridad. Su gestión en este
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sentido. Entendemos que supone inversión económica y social en un proyecto inviable en
estos momentos en los cuales estamos. Consideramos que esto tiene un coste económico,
social, laboral, etc, del cual no sabemos ni tenemos ningún tipo de información. No
consideramos que sea desde luego el momento adecuado, y mucho menos con unas garantías
de gestión como la que nos está ocupando hasta ahora, con lo cual nosotros votaremos en
contra”.
A continuació pren la paraula la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de
l’AEB, que diu: “El nostre grup municipal votarà a favor d’aquesta moció, perquè entenem que
aquest conveni facilita la creació d’una finestreta única d’uns procediments únics, que al final
beneficien única i exclusivament al ciutadà, que es el contribuent que ha de pagar els seus
impostos, li facilitarem la forma i la manera de fer-ho. Per tant, votarem a favor”.
Seguidament intervé el senyor Juan Antonio Lancho Aceituno, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme
i Medi Ambient, que diu: “Nosotros votaremos en contra de la moción presentada por CiU. Em
primer lugar porque creemos que un acuerdo como este del Gobierno de la Generalitat y las
cuatro Diputaciones catalanas que no ha sigo negociado ni pactado con el resto de
formaciones políticas que componen el mundo municipal, es un poco un salto..bueno, yo me lo
guiso yo me lo como. Una vez lo tengo hecho y firmado, y publicitado sobre todo, pues
entonces invito al resto a sumarse. En segundo lugar yo creo que las Diputaciones nacen y se
crean para dar un servicio a los municipios, y es una competencia de los municipios que
conforman esas Diputaciones, el ceder o no ceder competencias a las mismas, y no tiene o no
creo yo que tenga competencia el gobierno de la Generalitat para convertir en ventanilla única
a las Diputaciones de impuestos que ni siquiera tienen. No se si me explico, más bien parece
en una hoja de ruta ya fijada por CiU que lleva a algún lugar. A partir del 25 será una
etapa..Ítaca bueno si. El 25 de noviembre será una etapa para CiU o para el capitán del barco,
y a partir del 25 vendrá otra segunda. Yo tengo la impresión de que esto responde más a una
hoja de ruta ideológica defendida por CiU en solitario que no a una apuesta como ha dicho la
compañera de la AEB, para dar un mejor servicio a la ciudadanía en general”.
L’alcaldessa diu: “Jo només afegir al que ha dit el compañero Lancho. Primer afegir que jo estic
d’acord amb la descentralització de les estructures. I tant, que estic. Però aquestes estructures
no han de ser a costa dels ajuntaments, com tantes i tantes vegades. Crec també en la
finestreta única. Però per què no pot ser la finestra de l’Ajuntament aquesta finestra única a la
que tothom, com passa en d’altres països. L’Ajuntament es l’oficina de la comunitat autònoma i
de l’Estat. Es la porta d’entrada a totes les administracions. Per què no pot ser l’administració
més propera a la que tothom deriva la responsabilitat d’absolutament tot, perquè tot és culpa de
l’Ajuntament tingui o no tingui competència, la que hauria de poder, primer gestionar els seus
propis recursos, i ja no només els dels impostos municipals, sinó de la resta d’impostos. De la
mateixa manera que la Generalitat demana a l’Estat gestionar els diners dels catalans, per què
no? Badia demani gestionar els diners dels badiencs i badienques. Això des d’una perspectiva
filosòfica. Després dir que seguint l’argumentari que ha fet el compañero Lancho és cert que es
una proposta, sota el meu punt de vista evidentment, que no obeeix a cap millora ni facilita la
col.laboració entre administracions. Es una proposta que està carregada de simbolisme polític,
lícit per una altra part. Forma part d’una ideologia política molt determinada, carregada de
valors en termes de titulars i de publicitació, però en cap cas no te efectivitat administrativa, i
explico perquè no te efectivitat administrativa. La Generalitat arriba a un conveni amb
la...explico com funciona el tema de la gestió d’impostos, perquè tothom sàpiga del que estem
parlant. Els impostos municipals, que te competència l’Ajuntament, a vegades delega a
l’administració el cobrament d’aquests impostos, per un tema d’estalviar-se costos, i
d’agilització. I es l’Ajuntament el que determina quins impostos, que son seus, que son de la
seva competència, delega a la Diputació. Hi ha ajuntaments que tenen tots els impostos
delegats, però hi ha ajuntaments que no tenen cap impost delegat a l’Organisme de Gestió
Tributària, amb la qual cosa depèn de l’autonomia local, de moment, fins a nova “orden”, la
gestió d’aquesta delegació. Llavors, un conveni entre l’administració de la Generalitat i les
Diputacions a les que nosaltres deleguem cobrament o no d’impostos, més enllà de que sigui
un conveni entre elles, al món local es canviar el recaptador. El recaptador ja no es la
Diputació, el recaptador es la Agència Tributària de Catalunya. Es un altre recaptador i bueno,
el que plantegen jo entenc que amb la Agència Tributària Catalana el que es planteja es
gestionar recursos de la Generalitat i no pas del món local. Si el que plantegem es gestionar els
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recursos del món local, com el que se planteja en aquest conveni, doncs estem parlant d’una
altra cosa, i seguint l’argumentari de la resta de grups em sobta una cosa. L’AEB que
normalment és bastant, bastant...diguem-ne que normalment sospita de l’efectivitat de les
propostes dels demès perquè pensen que potser l’Ajuntament com mai ho ha fet probablement
no ho farà, malgrat que nosaltres preveiem que aquesta moció potser bona, dubten molt de que
l’Ajuntament la pugui portar a terme. O no aprovem la Xarxa rescat perquè tenim por de que en
algun moment donat l’Ajuntament dissolgui la Policia Local, però en aquest cas, estem parlant
de recolzar un conveni que la Generalitat gestionarà els nostres impostos, sense pensar que la
Generalitat pot fer el que està fent fins ara: No pagar el que ens ha de pagar als ajuntaments
per a les subvencions. Em sobta molt que aquest grup que normalment planteja molts dubtes a
l’hora de plantejar l’efectivitat de les coses que planteja l’equip de govern, no ho faci amb el
govern de la Generalitat, amb la qual cosa, seguint l’argumentari de la resta de grups, tenint en
compte per raons evidentment econòmiques que al.lega la Generalitat i per raons de liquiditat
que no poso en dubte en aquest cas, en podem trobar que aquesta Agència Tributària de
Catalunya que recapta els nostres impostos, per a problemes de liquiditat o per a problemes de
no se què, doncs s’endarrereixi el pagament o la transmissió d’aquests impostos locals a les
nostres arques, per la qual cosa nosaltres no podem recolzar aquest conveni. Primer perquè no
hem participat en la negociació del conveni, i segon perquè dubtem molt de l’efectivitat
administrativa real d’aquest conveni més enllà de titulars, i per totes aquestes raons, nosaltres
no podem a favor”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“M’han sorprès algunes de les intervencions que hi ha hagut. A veure, respecte a la intervenció
de PXC, crec que el PP, ICV-EUiA, el tres amb el mateix exemple. Això si es demana es
precisament perquè no passi el que està passant ara. La Generalitat de Catalunya no paga a
l’Ajuntament de Badia per un tema de liquiditat com s’ha expressat molts cops, sinó no per un
tema de voluntat política, per tant això pretén sol.lucionar tots aquests problemes. I segon, una
altra cosa. Sobre el tema dels recursos, senyora Presidenta, ja s’ho ha dit vostè per tant ja
està. Vull dir vostè mateixa ha fet el discurs i s’ha autocontestat, així que no insistiré per no
allargar el Ple. Però una cosa que si que m’ha sobtat molt i més venint del senyor Lancho, es la
crítica següent. No, no, dos punts i que consti en l’acta els dos punts, que es: he entès, i espero
haver-ho entès malament, tot i que després la senyora Presidenta li ha donat la raó en aquest
punt. He entès que vostès criticaven aquesta moció perquè més enllà d’obeir a la millora de
l’eficàcia en la gestió, tenia una càrrega ideològica. I dius, ostres, jo igual estic equivocada,
però pensava que els partits polítics el que feien era discurs polític, i que més enllà d’això hi ha
gestió. Clar, si només els polítics hem de fer gestió si de cas eliminem els polítics, que podem
discutir-ho i ja està, ja ens quedem en un govern tecnòcrata i coses d’aquestes que passen pel
món. En tot cas, jo accepto el seu posicionament, l’entenc, no em sorprèn en cap cas. Entenc
que distint respecte al nosaltres pel que fa a la càrrega ideològica que pugui tenir la defensa
d’una hisenda pròpia, només faltaria. I em sembla perfecte. Ja està. Vull dir vostès, jo no penso
negar la càrrega ideològica que suposa la creació o la demanda d’una hisenda pròpia, estic a
gust amb ella, i no solament això sinó que com dic, accepto que vostès no hi coincideixin,
accepto que el PP no coincideixo, accepto que PXC no coincideixi, i em sento molt còmoda
amb el resultat de la votació. Per tant, em sap greu perquè això no es tirarà endavant, però en
tot cas reitero el meu agraïment a l’AEB i a ICV-EUiA pels seus vots favorables. Gràcies”.
L’alcaldessa diu: “Abans de donar-li la paraula al senyor Quim Duran, només aclarir. Jo el que
volia dir i el que estic dient es que de la mateixa manera dintre de l’argumentari de CiU per a
presentar aquesta moció està el de millorar la gestió jo dic, el que he dit es, que porta una
càrrega ideològica. No ho he dit en cap cas com una cosa dolenta ni molt menys. Ens aniria
molt millor probablement si tinguéssim càrrega ideològica més forta a l’hora de prendre
decisions de gestió, probablement ens aniria molt bé i estaríem tots més contents, almenys els
que estem asseguts en aquesta taula segurament. La única cosa que volia dir es que no
s’al.leguin temes de gestió i de pràctica i de millora de la gestió pel total del raonament que jo
he donat, però no he dit que en cap cas que sigui una cosa dolenta el tema de la càrrega
ideològica”.
A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que
diu: “Bé, moltes gràcies. Jo no vull avorrir al públic que ha vingut, als ciutadans que han vingut
avui al Ple, simplement friso per a llegir l’acta d’aquest Ple d’aquí 30 dies, perquè es una
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mostra de la intervenció de la senyora Alcaldessa, una mostra de surrealisme, si fos un quadre
estaria bé entre Juan Gris i Pablo Picasso. Nosaltres l’únic que hem fet es donar recolzament a
un conveni marc entre l’Agència Tributària de Catalunya i les quatre Diputacions en
col.laboració en matèria tributària per a millorar com bé diu la representant de CiU l’eficàcia i la
gestió. Nosaltres entenem que això es un pas cap a la finestreta única i com ho veiem molt clar,
doncs hi votem a favor. Que vostè vol aprofitar això per a dir que el Pisuerga pasa por
Valladolid? Doncs si, és veritat. Passa per Valladolid”.
L’alcaldessa diu: “Només he donat la meva opinió al respecte d’una reflexió sobre els
posicionaments que te el seu grup, tampoc no es perquè es posi així, jo no he fet cap tipus
d’al.lusió ni que em sembli bo o dolent, simplement m’he fet jo aquest autoqüestionament,
simplement. Ja està, no passa res. De la mateixa manera que en d’altres moments es diuen
unes altres coses. No penso que sigui això surrealista o no se de quin quadre, cadascú dóna la
seva opinió sobre els temes, no l’hem de posar qualificatius”.
A continuació intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu:
“Molt breument. Només per dir que fent al.lusió al que ha dit la representant de CiU, el fet de
que aquesta finestreta, aquesta delegació única sigui per a afavorir i perquè la gestió sigui molt
millor i molt més ràpida i que tinguem els diners que ens pertoquen en el temps que ens
pertoca i en definitiva que sigui una bona gestió, a veure no ofereix cap garantia perquè no
tenim cap eina d’informació, esborrany, projecte, dades amb definitiva, amb lo qual, sense res
damunt de la taula perquè ens pugui dir i ens pugui reflectir aquesta gestió, a nosaltres no ens
ofereix cap mena de seguretat de la gestió”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Molt breument, per respondre-li a la senyora Antonia Escriva. Tota aquesta informació està en
el propi conveni marc el.laborat, i a part les Diputacions provincials tenen la informació
adjacent, i a més em consta que el seu grup a la Diputació de Barcelona per exemple, em
consta que això ho te. Entenc que vostè no ho tingui. Però la informació existeix, no es que no
existeixi. I el que està clar es que quan apel.lem a les garanties nosaltres no podem fer una
predicció de futur perquè no som mags i no tenim la bola màgica, però el que està clar es que
el que s’està fent fins ara no funciona i tenim molts problemes, i per tant tenim la proposta per a
fer-ho diferent apel.lant a la descentralització que nosaltres defensem, simplement això, però
gràcies”.
Es procedeix a la votació de la moció.
Es denega per majoria amb 11 vots en contra (7 PSC, 3 PP, 1 PXC) i 6 a favor (4 AEB, 1 ICVEUIA, 1 CIU) la moció següent:
Atès que el passat 19 de setembre l’Agència Tributaria de Catalunya i les Diputacions
provincials de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, van signar un Conveni Marc en relació
amb la col·laboració en matèria tributària.
Atès que l’objecte d’aquest conveni és l’establiment dels diferents nivells de col·laboració entre
les entitats participants dins de l’àmbit tributari.
Atès que la finalitat del conveni és millorar l’eficàcia de la gestió tributaria de totes les
administracions públiques catalanes signants del conveni i la millora de la qualitat del servei
que es presta als ciutadans en aquest àmbit.
Atès que la col·laboració aprovada en aquest Conveni té com a objectiu crear una finestra
única per als ciutadans per a tots els tributs administrats a Catalunya i homogeneïtzar i millorar
de manera progressiva els procediments d’aplicació i procediments tributaris i lluitar contra el
frau fiscal.
Atès que aquest Conveni significa un pas endavant en el desenvolupament estatutari en
matèria tributaria entre la Generalitat i els governs locals i l’assoliment d’una hisenda pròpia.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
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Primer.- Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de Badia al Conveni Marc signat entre
l’Agència Tributaria de Catalunya i les Diputacions provincials de Barcelona, Tarragona, Girona
i Lleida, en relació amb la col·laboració en matèria tributaria.
Segon.- Comunicar el present acord a les parts signants del Conveni Marc.

10. MOCIÓ CIU: CONTRA LES MESURES ADOPTADES PEL L’EXECUTIU CENTRAL
RELATIVES A L’ÀMBIT LABORAL, I CONTRA LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA
EXTRAORDINÀRIA DE NADAL
Es dóna lectura de la moció presentada.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Aquesta es la moció a la qual feia referència quan hem estat parlant del punt 3 de l’ordre del
dia que s’ha convertit en el segon, la declaració de crèdits no disponibles del Capítol I en base
al RDL 20/2012. Com l’alcaldessa be ha assenyalat anteriorment, nosaltres no podem demanar
a nivell legal el incompliment d’una llei, però el que si podem fer es expressar de forma explícita
la voluntat política sobre algunes decisions que es prenen en el govern de l’Estat en aquest
cas, però a mi m’agradaria també posar sobre la taula perquè sinó se que tard o d’hora sortirà,
així que ja ho dic jo mateixa, també les d’altres governs o d’altres administracions superiors
com pugui ser la Generalitat de Catalunya. Aquí es demana de forma explícita que si .....
tràmits administratius necessaris per a evitar les ingerències de les administracions respecte a
temes d’aquests. Llavors nosaltres considerem un atac, com ja s’ha dit abans al tema relatiu a
tot el RDL 20/2012, i com vem fer quan amb un altre Decret també del Govern de l’Estat en el
qual ens deia que...bueno, que impedia les contractacions i que només podíem contractar
aquest servei de........bàsics. el que vam fer des del nostre grup municipal és això, intentar
formar una recerca per a veure si d’altres administracions havien posat sobre la taula algun
posicionament al respecte, en aquell moment me’n recordo que va ser algo que havia aprovat
la pròpia Diputació i que vam facilitar i que fins i tot vam incorporar nosaltres alguna de les
bases d’aquella proposta per tal de Badia tenir alguns forats al respecte pel que fa a la
contractació. Doncs de la mateixa manera a nosaltres ens va arribar, vam buscar aquesta
moció aprovada en d’altres llocs amb un ampli consens per part del Consistori, i aquí es
demana això, sobretot que dintre de l’actual marc normatiu i amb tot el respecte amb la legalitat
vigent això és important, no s’està demanant res que no formi part de la legalitat, es demana la
possibilitat de buscar sol.lucions organitzatives que permetin pal·liar els efectes d’aquest Decret
Llei. Per tant, nosaltres com a grup municipal de CiU posem això sobre la taula, i un cop més
agrairem a tots aquells grups que votin favorablement i que donin suport a aquesta proposta.
Moltes gràcies”.
Pren a paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: “Desde PXC
no estamos de acuerdo con el Decreto este 20/2012, pero tampoco compartimos todo el
contenido de la moción, por lo cual nuestra postura será de abstención”.
Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Es
que esta moción pienso que tiene una dosis, que estamos de acuerdo en lo que plantea,
estamos de acuerdo en como se plantea el tema porque es verdad, pero pienso que viniendo
de quien viene, de partido de CiU, que quizá Marta Figueras comparta lo que hemos hablado
en el punto número 3, pero es que es complicado porque CiU estaba implicada en la reforma
constitucional. CiU ha estado implicada en todos estos temas que nos han llevado hasta donde
está ahora, hasta donde estamos ahora. CiU es el que ha empezado a dar los primeros pasos
de recortes en el estado español. CiU es la que ha recortado la paga de verano y ahora la de
Navidad, que se planteará de cara a junio, enero, pues si está bien pero...si que es verdad que
CiU, el govern de CiU, el govern dels millors. El Govern. I així ens va. Jo estic d’acord amb la
moció i li donarem suport perquè es clar, si hem votat en contra del Decret 20/2012, votarem a
favor d’aquesta moció. No se si la gent és capaç, jo crec que si que ho veu, de la relació que hi
ha amb aquest punt, pero lo que yo no veo claro es que CiU, en un proceso electoral que
vivimos, en un proceso que estamos viviendo se plantee esto, y esto para mi tiene un nombre.
En política tiene un nombre y se llama demagogia. Dice yo soy el de los mejores, soy de los
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buenos y te he recortado. Y muchas familias, muchísimas familias de nuestro país, de
Catalunya, estamos sufriendo estos recortes. Lo estamos sufriendo directamente, pero
directamente. Por no decir, que es verdad que también lo puedo decir, todos los catalanes y
catalanas. Y ahora viene como los salvadores. No, señor. No nos equivoquemos. Yo espero
que no nos equivoquemos el dia que tengamos que decidir. Votamos a favor porque me gusta
que de alguna manera defiendas en nombre de CiU esto, que defiendas a la gente que cada
vez la están tijereteando más. Me gusta, pero me cuesta creerlo. Nada más”.
A continuació intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu:
“La postura de esta formación política será la de votar en contra de la moción. Entendemos que
es lo que toca ahora, medidas antipopulares y recibir lo que se está recibiendo, pero también
entendemos que hay que aplicar algún tipo de medida y que estamos bajo las directrices y el
gobierno de un partido que aplica unas medidas, que está trabajando, y que posiblemente
dentro de unos meses o unos años digamos pues ha valido la pena, esperamos que así sea.
Votaremos en contra”.
Pren la paraula el senyor Juan Carlos Santervas, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu:
“Desde la AEB votaremos a favor de la moción, no faltaba más. Y lo que si descrepamos en
este sentido es que la portavoz de CiU diga que la moción habla de injerencias al gobierno
central, y no, no, la moción directamente habla de derechos sociales y laborales, es decir que
estamos hablando de derechos sociales y laborales, no sólo de injerencias de la Generalitat en
posturas...perdón, del Estado español en posturas de la Generalitat o recortes del
Ayuntamiento, y entrando entonces si tenemos claro que habla de derechos sociales y
laborales, nos gustaría a la AEB que esos derechos laborales y sociales que se defienden en
esta moción por la portavoz de CiU, los defendieran lógicamente con sus propios trabajadores
de la Generalitat, que no es así. No es asi, y en el sector que precisamente usted y yo
trabajamos sufrimos recortes en los derechos sociales y laborales, hacemos más horas,
recortes no de la paga pero si de otra manera, también nos recortan en el sueldo. Y nada más.
Y a la portavoz del PP decirle que sinceramente, aunque se saliera la crisis, que desde la AEB
es que no lo dudamos, de aqui a unos meses o un año, para mi no ha valido la pena, ni para la
AEB”.
L’alcaldesa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa
d’Economia, que diu: “Nuestro posicionamiento respecto a la moción que presenta CiU es a
favor de la moción, por supuesto. Estamos absolutamente en contra de las medidas impuestas
por el gobierno central en materia laboral y de función pública, que han representado una clara
merma en los derechos y en las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Hemos
mantenido en el Ayuntamiento continuas reuniones con los representantes sindicales con el fin
de implementar de la manera menos perjudicial posible, todas y cada una de las medidas de
Rajoy, aunque está claro ya como ha dejado patente antes la Sra. Alcaldesa, que la ley está
para cumplirla, aunque sea como es el caso conllevando la merma de derechos laborales. No
obstante creemos en agotar al máximo los márgenes de aplicación que nos impone la ley,
implementando por ejempo la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana hasta
el 1 de enero de 2013, siendo posible dicha implementación desde el 1 de julio de 2012. De
esta misma forma estamos elaborando el redactado sobre los complementos de las
incapacidades temporales yendo a los máximos permitidos, e incluso complementando en
algunas de estas contingencias al 100%. En cuanto a la paga extraordinaria de Navidad,
parece ser que el ejecutivo central ha acabado decidiendo que se destinará a cubrir el déficit, si
lo hay, o a reducir el endeudamiento. En el caso de Badia no tiene sentido alguno, puesto que
contamos con un reducido déficit y un bajo nivel del endeudamiento. En cualquier caso el
drama familiar por la rebaja del sueldo de los empleados públicos en forma de paga
extraordinaria de Navidad, con el control e intervencionismo que pretende ejercer el gobierno
central, deja pocas posibilidades dentro de la legalidad de poder hacer que estos empleados de
nuestro Ayuntamiento, cobren la paga devengada de este año. Ojalá que a través de este
acuerdo la Generalitat apueste por fin por la defensa de las competencias y en defensa de los
trabajadores de las Corporaciones Locales ante el gobierno español también. Por último me
gustaría acabar diciendo que creo que el gobierno parece ser que lo único que quiere es
cuadrar las cuentas a consta de las nóminas de los empleados públicos. Nada más, gracias”.
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Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Primer, CiU no ha participat en la reforma constitucional. Val? Això al PSC i al PP. Segon. Ara
fa temps que no ho faig en els Plens. Jo abans amb l’anterior alcalde, amb el senyor Jimeno,
de vegades apel·lava a temes de lògica i parlava de fal·làcies i temes així. Ara fa temps que no
ho faig, però avui vostè m’ha il.luminat al respecte. Anem a traduir en un sil·logisme lògic el que
vostè ha fet. Premissa ú: el grup municipal que defensa quelcom contrari al seu partit fa
demagògia. Premissa dos: CiU a Badia del Vallès defensa una cosa contrària al seu partit.
Conclusió: CiU a Badia del Vallès fa demagògia. Sil.logisme dos: El grup municipal que
defensa quelcom contrari al seu partit fa demagògia. Premissa dos: ICV-EUiA defensa quelcom
diferent al que defensa el seu partit, però “no pasa nada porque a mi me da igual lo que hagan
en El Prat”. Conclusió: ICV-EUiA no fa demagògia. No. No potser, senyor Argueta com vostè
sap i com jo se, que els que ens dediquem a la política municipal que no som professionals,
estem en el partit en el qual més coincidim però això no vol dir coincidir al 100%. No pot ser,
senyor Argueta que els que treballem en el món municipal estem aquí per a millorar les
condicions dels ciutadans de Badia i dels treballadors de la casa, i això si implica posicionar-te
en contra del teu partit t’hi posiciones? I això ho fa vostè i ho faig jo, i això ho fem tots els que
pertanyem en el Consistori a un partit amb estructura superior a la nostra? No. Es més fàcil
atacar, apel.lar a la demagògia i ficar-se amb el contrari sense tenir motiu perquè vostè en
aquest Ple ha fet exactament allò. Posicionar-se d’una determinada manera. Què està fent el
grup municipal al qual represento? El grup municipal de Badia del Vallès de CiU, el que fa es
intentar defensar els interessos dels treballadors de la casa. I si això passa per presentar
aquesta moció la presentem, només faltaria. I això vol dir que la Marta Figueras com a portaveu
de CiU fa demagògia? No. Això vol dir que la Marta Figueras com a portaveu de CiU, es
posiciona en contra d’unes retallades que com be diu el senyor Santervas, a mi també m’han
afectat a nivell personal, però no em posiciono en contra perquè m’hagin afectat a nivell
personal. M’hi posiciono en contra perquè estic radicalment en contra de qualsevol afectació a
convenis col.lectius sense negociació prèvia, això d’entrada. Després ja parlarem de si cal
modificar sous o no cal modificar sous, però sense col·laborar i saltant-se els convenis no, i
estic en contra ho faci qui ho faci, com a portaveu de CiU a Badia del Vallès, només faltaria.
Per tant no li permeto que m’ataqui de demagògia en aquest sentit, i si vostè creu que faig
demagògia m’ho demostra amb un sil.logisme com he fet jo. Dit això, senyor Santervas crec
que no ens hem estès. Potser, eh? Perquè jo quan parlava de les ingerències no estava fent
referència ni estava negant el tema dels drets socials que vostè diu. Simplement dic que a la
moció fins i tot consta que no estic parlant de les ingerències del govern central, sinó de tots els
grups de govern superiors a l’àmbit municipal que es on s’han d’aplicar les mesures. Només he
fet referència a aquesta qüestió, no contradic el que vostè ha comentat. I pel que fa a la lectura
de la senyora Montse Jiménez doncs coincideixo. Moltes gràcies”.
Es procedeix a la votació de la moció, que s’aprova per 13 vots a favor (PSC, AEB, ICV- EUiA,
CiU), 3 vots en contra (PP) i 1 abstenció (PXC).
S’acorda:
La Disposició Addicional 71ª de la Llei 2/2012 de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2012
estableix que la jornada general de treball del pesonal del Sector Públic no podrà ser inferior a
37,5 hores de treball efectiu de proming en còmput anual.
La mateixa disposició estableix que les jornades especials hauran d’experimentar els canvis
que foren necessaris per adequar-se a la modificació general de la jornada ordinària i que
aquestes modificacions no suposaran, en cap cas cap increment retributiu.
Fruït de la negociació col·lectiva i dels diferents pactes i acords entre la representació dels
treballadors/es i la organització de l’ajuntament, la major part dels treballadors i treballadores
de l’ajuntament de Badia del Vallès gaudeixen d’una jornada ordinària de 35 hores setmanals.
En aquest sentit, l’apartat segon de la Disposició Addicional 71ª estableix que totes les
previsions en matèria de jornada i horaris contingudes en els Acords, Pactes i convenis vigent
queden suspesos en allò que contradiguin a la jornada setmanal que es determina.
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Segons els diferents estudis i informes emesos per Departaments de Recursos Humans de
diferents administracions, l’aplicació d’aquesta mesura no comportarà una reducció substancial
de la despesa prevista al Capítol 1 del pressupost municipal ni un augment de l’eficàcia o de la
qualitat en la prestació de serveis públics.
Per tant, aquesta mesura desenvolupada per l’executiu central per tal de reduir la despesa de
les administracions públiques no contribueix a l’acompliment del mandat constitucional
d’estabilitat pressupostària.
Cal doncs pensar que l’augment de la jornada ordinària no suposarà organitzativament cap
benefici pels veïns de Badia del Vallès, i sí una major dificultat dels nostres treballadors i
treballadores públiques per la conciliació de la vida laboral i personal i, per tant, un
empitjorament dels drets socials i laborals que l’exercici de l’acció sindical i responsabilitat
pública an permès assolir i que confiem puguin ser estesos també a l’àmbit privat.
El RD Llei 20/2012, de 13 de juliol de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, estableix al seu article 2, que el personal del Sector públic veurà
reduïda les seves retribucions en les quanties que els hi correspongui percebre al mes de
desembre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, incloent-hi tots els
conceptes retributius.
El destí previst per l’estalvi que provocarà la supressió de la paga de Nadal serà, segons el
propi Decret, les aportacions a plans de pensions o contractes
d’assegurança col·lectius que incloguin la contingència de jubilació, destí previst enormement
contradictori amb la prohibició de realitzar aportacions a plans de pensions prevista a la Llei de
Pressupostos de 2012 i que comporta un salari diferit fins al seu desenvolupament
reglamentari, provocant un augment de la liquiditat i del volum de negoci bancari i un
reconeixement implícit de la insuficiència gestora dels responsables polítics del govern central
per fer front a les pensions de jubilació futures mitjançant les cotitzacions a la Seguretat Social.
El RD llei 20/2012 és aplicable a totes les administracions. No obstant, altres admministracions
com la Comunitat Foral de Navarra han aconseguit minimitzar l’impacte de la supressió de la
paga de desembre sobre la capacitat adquisitiva dels treballadors del Sector Públic i sobre la
disminució del consum que provocarà, avançant la paga extra del mes de juny del 2013 al
gener i la prevista pel desembre al juny. Això ha estat possible gràcies al lliure exercici de la
competència exclusiva que, en matèria dels règims d’empleats públics, té reconeguda al seu
estatut d’autonomia i tots els municipis d’aquesta comunitat foral podran decidir aplicar-la. Per
tant, la capacitat de decidir sobre aspectes tant aparentment superflus, com les dates
adequades per fer efectives les dues pagues extres, pot donar solucions imaginatives per fer
front a les ingerències administratives de l’Estat Central en el lliure exercici de la potestat
autoorganitzativa dels ens locals.
Si l’actual marc normatiu autonòmic de Catalunya no permet abordar una solució semblant,
caldria modificar el marc competencial i exigir l’acció política parlamentària de promoció de les
modificacions normatives necessàries per fer possible una acció de govern autonòmic coherent
amb els principis i valors que inspiren el model de relacions laborals de l’ajuntament de Badia
del Vallès.
Manifestem també el nsotre total desacord amb la resta de les mesures laborals que han tingut
cabuda al RD 20/2012 i que ens obliguen a suspendre l’aplicació de gran part del contingut dels
coonvenis i acords als que en el passat s’ha arribat amb els representants dels treballadors i
treballadores.
La limitació dels crèdits sindicals, la dràstica reducció dels dies d’assumptes propis i dels dies
de vacances o la limitació en la capacitat de decisió sobre el complement de les retribucions en
el cas d’incapacitats temporals per contingències comuns entre d’altres, són mesures que
limiten enormement la capacitat de negociació sobre les condicions de treball i suposen el
desballestament d’un model de relacions laborals basat en el respecte omnímode per
l’eficiència en la prestació dels serveis públics municipals.
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S’acorda:
Primer.- Rebutgem la decisió del govern del Partit Popular i demanem a la Direcció de
Recursos Humans i als serveis tècnis de l’Ajuntament que, dins de l’actual marc normatiu i amb
total respecte amb la legalitat vigent busquin les fórmules, arribant als pactes necessaris, amb
els representants locals dels treballadors i les treballadores, per minimitzar l’impacte sobre la
capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores de les mesures dictades pel govern central
abans referides.
Segon.- demanem a la Direcció de Recursos Humans, i a la Secretaria i Intervenció General
d’aquest ajuntament que, dins de l’actual marc normatiu i amb total respecte amb la legalitat
vigent, estudïin i arribin a les solucions organitzatives possibles menys
agressives amb la conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels treballadors i
treballadores de l’Ajuntament, fins i tot la no aplicació cautelar de la jornada de 37,5 hores
setmanals.
Tercer.- demanar als serveis tècnics de la diputació de Barcelona i de la Federació de
Municipis de Catalunya, que estudiïn en clau municipal la possibilitat de dur a terme la mateixa
solució que la comunitat foral de Navarra o que l’Ajuntament d’Alacant, i altres.
Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inicií els tràmits legislatius
necessaris per evitar les ingerències del Govern Central i les seves mateixes en l’exercici de la
potestat d’autoorganització municipal.
Cinquè.- Donar suport a totes les iniciatives legislatives i populars que es manifestin en el sentit
estricte dels acords abans esmentats.
Sisè.- Traslladar aquest acord als treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament, a la
Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis
de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.

11. MOCIÓ CIU: EN SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA DE 26
DE SETEMBRE DE 2012 PERQUÈ EL POBLE DE CATALUNYA PUGUI DETERMINAR
LLIUREMENT I DEMOCRÀTICAMENT EL SEU FUTUR COL·LECTIU MITJANÇANT UNA
CONSULTA

Per acord de la Junta de Portaveus queda sobre la taula pendent d’aprovació la moció
presentada pel grup municipal de Convergència i Unió.

12. MOCIÓ CIU: PER A L’EQUIPARACIÓ DELS DRETS ENTRE LA PARELLA EN EL
SISTEMA DE PERMISOS PER NAIXEMENT, ADOPCIÓ I ACOLLIMENT
Es dóna lectura de la moció presentada.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Per a no repetir el contingut de la moció seré breu i simplement comentar que a nosaltres ens
va arribar aquesta moció per part de la sectorial d’igualtat que estava treballant en aquest tema.
Dir que nosaltres estem per a la igualtat real entre homes i dones i eliminar una mica aquesta
idea de que el permís de maternitat només ha de ser de gaudi de la dóna, i que pare i mare
s’han d’incorporar efectivament a aquesta conciliació de la vida laboral i familiar amb la bona
nova que suposa tenir un nadó i poder cuidar-lo com a mínim fins aquests 6 mesos. Agrair al
PSC les aportacions que ha fet en aquesta línia, que a més son molt enriquidores i que crec
que acaba de completar l’objectiu de la moció, i agrair un cop més els vots favorables de la
resta dels grups a la mateixa”.
Pren a paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: “Decir que
desde PXC daremos el apoyo a esta moción, ya que desde PXC siempre hemos estado a favor
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de una política que incentive la natalidad, y en este caso esto creo que lo hará, ya que poder
disfrutar más tiempo de poder estar con los hijos, la gente se animará a tenerlos”.
Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu:
“Daremos apoyo a esta moción. Y no se ponga tan nerviosa, Sra. Figueras, que no es para
tanto. A la igualdad de derechos, bienvenida. Y a la no discriminación y a la no separación de
sexos en las escuelas, bienvenida. Daremos apoyo”.
A continuació intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu:
“Nosotros nos abstenemos en esta moción. Disculpa, se me había ido un poco...y nos vamos a
abstener porque a pesar de que en el Parlament la postura ha sido muy clara, sabemos y nos
consta que se ha traslado al Congreso y se está trabajando en ello, con lo cual, hasta que
nosotros no tengamos como representación municipal, un borrador, un algo por parte de
nuestros representantes, nuestra postura lógicamente y más esta representante como mujer
les aseguro que creo en la igualdad, a pesar de que la postura es la de estar a favor de esta
moción, nos relagamos y nos mantenemos un poco cautos ante la propuesta que pueda ser
llevada a cabo en el Congreso”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de
l’AEB, que diu: “Evidentment el grup municipal de l’AEB votarà a favor d’aquesta moció, com no
podia ser d’una altra manera”.
A continuació pren la paraula la senyora Montserrat Carbonell, regidora de Benestar Social,
que diu: “Aquests últims anys s’ha parlat sovint i en àmbits molts diferents, de la necessitat
d’arbitrar mesures de diferent mena destinades a facilitar i fomentar la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral. Amb aquesta finalitat s’ha aprovat diverses reformes legals. Tot i
això també hi ha el convenciment generalitzat que almenys fins avui, ja ens trobem davant
unes mesures que no arriben prou al doble objectiu, que es des d’una perspectiva general
persegueixen d’una banda la incorporació i el manteniment de la dóna en el mercat de treball,
per permetre que davant l’aparició o el increment de responsabilitats familiars s’hi pugui
enfrontar i continuar desplegant la seva activitat professional, i per l’altre sobretot el repartiment
de les responsabilitats familiars entre homes i dones, trencant amb la idea de que aquestes
responsabilitats han de ser assumides únicament per les dones. Probablement avançant un
àmbit tant important com aquest, no demana tan sols mesures legals o convencionals, sinó
sobretot un canvi de mentalitat sobre qui i com ha de fer front a les responsabilitats familiars.
Agrair a CiU que hagi acceptat les nostres aportacions, i dir que donarem suport a aquesta
moció”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Es que a mi em sap molt de greu que en una moció com aquesta on es fan aportacions i es
dóna el suport, i es tracta un tema que crec que pot ser d’interès, i aprofito l’avinentesa per dir
que entenc la postura de la senyora Escriva i que crec que l’entenem tots. Per tant, no s’angoixi
al respecte, vull dir que l’entenem.
No es el primer Ple, senyor Argueta, que li crido l’atenció respecte les seves formes envers la
meva persona, no es el primer Ple. Quan una persona te debilitat retòrica, el que fa es utilitzar
diversos mecanismes de defensa. Un d’ells es la condescendència, cosa que no li permeto a
aquestes alçades. Val? I l’altre és caure en el tema de les fal·làcies d’autoritat i mira, traiem el
tema lògic un altre cop. Les fal.làcies d’autoritat “no es posi nerviosa”, val? Desacreditant així la
meva postura i el meu posicionament, cosa que jo no he fet mai amb vostè. Per tant, li prego
que no torni a passar”.
Es procedeix a la votació de la moció, que s’aprova per 14 vots a favor (PSC, AEB, ICV- EUiA,
CiU, PXC), i 3 vots en contra (PP).
S’acorda:
Atès que l’actual regulació dels permisos de maternitat i de paternitat és desigual, fet que
provoca una major dificultat en la integració de la dona en el món laboral i una major
responsabilitat d’aquesta en l’àmbit familiar
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Atès que cal avançar cap a la plena equiparació dels permisos de naixement, adopció i
acolliment entre ambdós progenitors i, d’aquesta manera, en una cura dels fills basat en la
corresponsabilitat, fet que suposaria un gran benefici pel menor, així com també pels dos
progenitors al poder gaudir del mateix període per estar amb el nadó els primers mesos de
vida, adopció o acollida.
Atès que aquesta equiparació permetria a la dona accedir i mantenir-se en el mercat laboral fet
que incidiria positivament a la llarga en l’activitat econòmica amb una major productivitat i, per
tant, en una major generació de riquesa.
Atès que per aconseguir aquesta plena equiparació és necessària una reforma integral del
permís de paternitat fins a equiparar-lo amb el de maternitat amb un període transitori per a la
seva completa aplicació.
Atès que la Comissió d’Igualtat del Congrés dels Diputats, en sessió 10 d’octubre de 2012, va
aprovar una Proposició no de Llei sobre la modernització del sistema de permisos per
naixement, adopció i acolliment, presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, en
el següents termes:
“El Congrés dels Diputats insta al Govern a:
Abordar en aquesta legislatura i tenint en compte la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de mayo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, i les recomanacions de la Subcomissió per a l’estudi
de la Racionalització d’Horaris, Conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la
Coresponsabilitat, l’anàlisi de la situació dels permisos per naixement, adopció o acolliment i
implementar les reformes en quant la conjuntura econòmica ho permeti, orientades als
objectius fonamentals:
1. Assegurar el dret de la infància a rebre les cures per part de cada un/a dels seus
progenitors/es en peu d’igualtat i en el seu benefici i en el de tot el nucli familiar.
2. Garantir en pla d’igualtat els drets d’ambdós progenitors a compatibilitzar l’ocupació de
qualitat amb la maternitat/paternitat, sense perdre els seus ingressos i sense veure’s privats del
gaudi de la seva vida personal i familiar.
3. Avançar cap a l’equiparació dels permisos de naixement, adopció i acolliment entre ambdós
progenitors de forma que ambdós comptin amb el mateix període personal i intransferible,
eliminant les disfuncions existents en la legislació actual al respecte i, singularment, evitant la
subrogació de drets que han de ser individuals.”
Atès que l’executiu de Rajoy vol allargar l’entrada en vigor de l’ampliació de 4 setmanes del
permís de paternitat, a l’1 de gener de 2014, quan el Congrés ha avalat en ja en dues ocasions
la seva aplicació el proper 1 de gener de 2013, a proposta de Convergència i Unió en la Llei
d’Igualtat de la passada legislatura.
Atès que l’Organització Mundial de la Salut (OMS), UNICEF, l’acadèmia Americana de
Pediatria (AAP) i l’Associació espanyola de pediatria (AEPED) recomanen l’alletament matern
exclusiu fins als sis mesos, i atès que aquests sis mesos són, també, els que segons la teoria
del vincle necessita un nadó per establir un vincle primari amb el seu cuidador/a.
Atès l’actual permís de maternitat dificulta l’alletament en exclusiva fins els sis mesos, i la
possibilitat d’estar amb el nadó en exclusiva per part dels seus cuidadors fins els sis mesos.
S’acorda:
Primer. Donar suport a la Proposició no de Llei sobre modernització del sistema de permisos
per naixement, adopció i acolliment, presentada pel Grup parlamentari de Convergència i Unió i
aprovada per unanimitat, el 10 d’octubre de 2012, la qual insta al Govern a avançar cap a la
plena equiparació del permís de paternitat al de maternitat.
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Segon. Instar al Govern de Rajoy a implementar les reformes legislatives oportunes per a
l’equiparació del permís de paternitat al de maternitat, abans de la finalització d’aquesta
legislatura.
Tercer. Allargar el permís de paternitat i de maternitat fins els sis mesos.
Quart. Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés
dels Diputats, al President del Govern espanyol, així com també a les associacions que tinguin
entre els seus fins treballar per la plena igualtat de gènere.

13. MOCIÓ PXC: PER A LA SUPRESSIÓ DEL SENAT
Es dóna lectura de la moció presentada.
Pren a paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: “Decir que
desde PXC pensamos que el Senado es una institución del gobierno totalmente prescindible.
Nosotros pensamos que no sirve para nada. Bueno si, para que los políticos que se retiran de
la primera línea de la política puedan seguir teniendo un buen sueldo que claro está, sale del
dinero público, y que si se suprimiera el Senado con este dinero se podrían evitar recortes
como es en la sanidad y en la educación”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Nosaltres ens abstindrem per diversos motius. El primer es que el nostre objectiu ara per ara
es la creació i la consolidació d’estructures d’estat propi per a Catalunya, i per tant el tema de
reformar o no el Senat, ara per ara per a nosaltres no es una prioritat. En segon lloc comentar
que sí que és veritat que en diversos països hi ha una única cambra, peró també és veritat que
el Senat en principi te una funció de representació territorial. Cert és que a Espanya
malauradament no s’ha desenvolupat mai com a tal, però jo el que posaria sobre la taula es la
necessitat d’atorgar de les competències necessàries al Senat per a què efectivament sigui una
cambra útil i de control del Congrés que per a això serveix. I tercer, a mi no m’agradaria oblidar
aquesta segona oportunitat que algunes lleis tenen quan passen pel Senat i que ofereixen o
permeten que tinguin modificacions, que son lleis que s’aproven en el Congrés i que en el
Senat obtenen modificacions i això permet que s’adeqüin a nivell territorial millor que no pas
quan s’aproven de forma directa en el Congrés. Per tant, nosaltres ens abstindrem”.
Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “En
contra”.
A continuació intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu:
“Nosotros consideramos que se debería de llevar a cabo una posible reforma institucional que
llevara a cabo una respuesta o un replanteamiento en torno al Senado. Es una problemática o
algo que está en la calle desde hace muchísimo tiempo. Pero hoy por hoy, y a pesar de que
nosotros apostamos por esa via de diálogo y ese replanteamiento, hoy por hoy lo que hay es lo
que hay. Consideramos que desde luego hace su trabajo, que lo podría hacer mejor como
todos podríamos hacer mejor nuestro trabajo lógicamente, pero hoy por hoy consideramos que
es lo que hay, que ir en contra del Senado es ir en contra de lo establecido democráticamente,
por lo tanto nosotros votaremos en contra”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que
diu: “Nosaltres ens abstindrem. Sr. Ortiz, no tot és culpa dels polítics, o no tota la culpa la tenen
els polítics. Nosaltres considerem que el Senat podria funcionar com una cambra territorial,
però clar els senadors en aquest cas catalans que van al Senat no voten com a catalans, sinó
que voten com a socialistes o voten com a populars i així ens va. Clar, no compleixen aquesta
tasca de representació territorial sinó de representació de partit, que moltes vegades aquí es
vota una cosa i allà es vota el que diu el cap de files. I per altra banda manifestar, ja no es la
sorpresa, no? Es allò de “deberia ser posible la reforma” i hem demano, i qui te la majoria
absoluta per a permetre que aquesta reforma sigui una realitat”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme
i Medi Ambient, que diu: “Solamente para manifestar, como bien ha dicho antes el portavoz de
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PXC, que la posición del PSC es no apoyar ni activa ni pasivamente ninguna propuesta que
venga de su partido. Por lo tanto, votaremos en contra”.
L’alcaldessa diu: “I perquè no estem d’acord amb la proposta com a grup polític. Però en
qualsevol cas és cert que nosaltres hem considerat com un criteri de partit el no debatre cap
tipus de proposta que vingui per part del grup de PXC. Malgrat tot això ja que s’ha inicial el
debat, manifestar que estem d’acord en que la reforma del Senat és necessària i que hauria de
ser una cambra de representació territorial”.
Pren a paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: “Solamente
hacerle una pregunta al Sr. Quim Duran. Si los políticos no tienen la culpa que nos han llevado
a esta situación, dígame quien ha sido, por favor”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que
diu: “Bé, potser no m’he explicat bé o vostè no ha captat tot el sentit de la meva intervenció. Jo
he dit que no tota la culpa del que està passant la tenen els polítics. En aquest tota la culpa
després hi podríem incloure un bon nombre de col.lectius, començant pels banquers”.
Seguidament pren la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i
Medi Ambient, que diu: “Antes no he entrado en el debate pero creo que ya es una invitación. A
ver, cuando hay que repartir culpas hay que dejar claro una cosa. Lo mismo que los 17 que
estamos aqui respondemos voluntaria o involuntariamente, pero intentamos responder ante
nuestras asambleas, ante nuestras ejecutivas, ante nuestras asambleas de partido, los
senadores actuan igual. Responden a una jerarquía y a una autoridad de partido, eso por un
lado. Por otro lado ningún político nace en una probeta. No nace de la nada, sino que nace,
crece y se educa en una sociedad. Por lo tanto, los políticos y esta es mi opinión, somos un
reflejo de la sociedad en la que vivimos, y hemos credido y en que nos hemos educado, eso
por otro lado. Y un tercer punto, el Senado como órgano, como cámara de representación
territorial, ha sido un fracaso de 37 años que llevamos de Constitución española, y ni derecha
ni izquierda ni centro, ni nacional ni no nacional ha tenido la voluntad real de reformar esa
cámara, por mil motivos y razones, pero no ha tenido la voluntad de hacerlo. Por lo tanto, nos
encontramos más de 30 años después con una estructura de estado que hay que reinventarla,
hay que replantearsela toda, cuestionársela toda, Senado incluido. Pero no solamente el
Senado sino un tribunal constitucional que lo único que tiene de tribunal es el nombre como
bien dijo...bueno, no lo voy a nombrar tampoco, no lo voy a traer a colación, y otras estructuras
del estado actual o embrionario para la hora de si queremos reproducir o construir un estado el
dia de mañana, para no cometer los mismos errores que no sirven para nada o no responden a
la realidad de hoy, que es que la ciudadanía ha cambiado, la sociedad ha cambiado y las
estructuras deben cambiar, o al final se las hará cambiar, por lo civil o por lo criminal”.
Pren a paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: “Decir que
como ha dicho el Sr. Lancho, 30 años lleva el Senado, prácticamente 30 años a lo que se gasta
cada año en el Senado, eche números y verá si ahí no tiene para evitar recortes. Y los
banqueros, como ha dicho el Sr. Quim Duran, también son culpables claro que si, también
apoyados por los políticos detrás. Al fin y al cabo los políticos, los culpables”.
L’alcaldessa diu: “Yo no voy a entrar en un debate que no tiene sentido. La única cosa decir
que usted es político o debería serlo. Segundo, hay tantas y tantas retribuciones que se pagan
por el ejercicio de la profesión que no nos las merecemos, que usted no se puede llegar a
imaginar la cantidad de personas que se me ocurren”.
Es procedeix a la votació de la moció presentada.
L’alcaldessa diu: “Si es per a tornar a dir que els polítics tenim la culpa, ja ens ha quedat clar el
posicionament del seu partit, no hem de donar-li més voltes”.
Pren a paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: “Que a lo
mejor yo soy una de esas personas a las que te refieres que no se merece el sueldo, a lo mejor
lo soy, pero también mucha gente de este Ayuntamiento, sobre todo del equipo de gobierno,
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porque entonces en Badia tampoco lo está haciendo muy bien que digamos, porque Badia
cada vez está peor. Y si nos ponemos suma y sigue. Seguimos y ya está”.
L’alcaldessa diu: “Primer, no l’hi donat la paraula, o sigui que faci el favor de apagar el micro.
Segon, jo no he posat noms, amb la mateixa manera que jo he parlat amb elegància com
normalment considero que faig a les reunions, a les Juntes de Portaveus, i a totes les reunions
que presideixo. Li prego un altre cop, perquè ja li he pregat en vàries ocasions, que faci el
mateix”.
Es denega per majoria amb 11 vots en contra (7 PSC, 3 PP, 1 ICV-EUIA) 5 abstencións (AEB,
CiU) i 1 a favor (PXC) la següent moció.
Atès que l’actual situació de crisi econòmica exigeix una resposta per part de la classe política
per tal de rebaixar, amb criteris d’eficiència, el nombre de polítics, alts càrrecs i suprimir
institucions de govern amb competències escasses o bé que se solapen amb les d’altres ens ja
existents.
Atès que el Senat propicia distorsions quan el sistema de majories del Congrés no es
correspon amb el d’aquest i obstaculitza la tasca de legislar, tornant el poder legislatiu dèbil i
lent i propiciant que el poder executiu resolgui amb decrets.
Atès que l’actual context de crisi econòmica fa necessària una política d’austeritat amb els fons
públics i prioritzar les inversions a partides que resultin imprescindibles per al bon funcionament
del país.
Atès que les Juntes i els Parlamentaris autonòmics ja assumeixen les competències de
representació territorial de les diverses comunitats autònomes que té la cambra del Senat.
Atès que la cambra del Congrés dels Diputats pot envair les competències del Senat i per tant
la seva existència no té justificació per tractar-se d’una institució de govern prescindible amb
una funció secundària, doncs en última instància es subordina a la voluntat de la Cambra Baixa
i la seva activitat es limita al dret d’iniciativa i al de deliberar sobre els projectes o proposicions
prèviament aprovats per la Cambra de Diputats.
Atès que la Mesa del Senat va aprovar el passat mes de març de 2012 un pressupost per a la
Cambra Alta de 53.214.437 euros sufragats amb fons públics que suposen un luxe innecessari
en una situació de crisi extrema.
Atès que hi ha països europeus capdavanters amb llarga tradició democràtica amb un bon
clima social i un alt grau de benestar i desenvolupament com són Noruega, Dinamarca o
Suècia, amb Corts unicamerals que prescindeixen de la Cambra Alta.
Atès que el Govern d’Espanya està duent a terme retallades pressupostàries en serveis públics
que constitueixen pilars bàsics de l’Estat del benestar i abans n’hauria de dissoldre una
institució prescindible com és el Senat.
Per tot això el grup de PXC proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Instar el Govern d’Espanya a iniciar un procés de reforma del Títol Tercer de la
Constitució Espanyola de 1978 per tal de modificar l’article 66.1 que consagra la bicameralitat
de les Corts Generals, i l’article 69, que consolida el Senat com a cambra de representació
territorial i estableix els criterir de representativitat dels senadors.
Segon. Instar el Govern d’Espanya a suprimir el Senat i adoptar una configuració unicameral on
el Congrés dels Diputats sigui l’únic òrgan constitucional integrat a les Corts Generals.

14. MOCIÓ PXC: PER SUPRIMIR LA TAXA DE L’EURO PER RECEPTA MÈDICA
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El grup de Plataforma per Catalunya retira la moció que es transforma en proposta d’acord de
manera conjunta amb la moció del mateix sentit presentada pel grup de l’Alternativa
d’Esquerres per Badia.
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents
acords:

15. SUPORT A LA VAGA DEL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2012
La secretària procedeix a la lectura de la moció presentada.
L’alcaldessa diu: “Com que ha estat una moció que vam acordar amb ICV-EUiA, li donaré la
paraula al senyor Argueta”.
Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Si
hacemos algo podemos perder, pero si no hacemos nada, creo que estamos perdidos. Ese es
uno de los mensajes que quiero transmitir ahora con esta convocatoria de huelga general para
el próximo 14 de noviembre, la cual los motivos están más que justificados, desde el 2008 los
venimos padeciendo pero cada vez más. Entonces, yo creo que muchos de ellos ya los hemos
hablado en el Pleno de esta tarde, y simplemente que el Consistorio se posicione libremente
como cada trabajador que pueda serlo y lo deje, se pueda hacer el 14 de noviembre, que
participe en las movilizaciones y en la convocatoria de huelga general en contra de
exterminación de la democracia”.
Pren a paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: “Decir que
desde PXC en este punto nos abstendremos, ya que vemos que el que quiera hacer la huelga
la haga y el que no no, la verdad es que es un momento en que se debería hacer, lo que no
estamos nada de acuerdo y aquí tenemos otro de los verdaderos culpables, Sr. Quim, UGT y
CCOO que viven de subvenciones del Estado. 154.000.000 entre los dos”.
A continuació intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu:
“Yo considero que sistemáticamente viene siendo habitual diferentes expresiones por parte del
representante de ICV-EUiA en este Pleno, y quiero presentar mi protesta más enérgica, y pido
a la Sra. Alcaldesa que aplique las medidas pertinentes. No voy a tolerar que se hable de
exterminación de la democracia delante mío. En este sentido...o sea, hasta aquí he llegado. No
voy a tolerar más faltas de respeto no a esta representante, ni a esta formación política,
considero que a todos. Dicho esto, e intentando bajar el tono y pidiendo disculpas por si lo he
subido, pero considero que esto viene siendo habitual y no estoy dispuesta...no considero que
sea lo democrático, para empezar. Por otro lado, y ciñéndome al tema de la moción,
consideramos que la huelga es un derecho que tiene cualquier trabajador, con lo cual está en
su libre derecho de ir a ella o no ir, con lo cual nosotros vamos a votar en contra de esta
moción, básicamente porque es un derecho reconocido y el apoyar que vayan a la huelga pues
si es su derecho no tiene ningún sentido, y que expresen su pensamiento, contradicción con
las medidas del gobierno como de cualquier tema que se estime oportuno. Es un derecho que
tenemos todos. Nada más, gracias”.
Pren la paraula el senyor Juan Carlos Santervas, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu:
“La AEB desde luego que apoyaremos la moción y bueno, respondiendo un poco al tema de
los sindicatos, hablo en mi nombre y el de algunos o bastantes miembros de la AEB que no son
ni de CCOO ni de UGT, más que criticar yo a CCOO o a UGT tu no los habrás criticado en tu
vida, así de claro te lo digo porque estoy seguro, pero la diferencia en que en tu discurso vas
en contra de todos los sindicatos, de todos los partidos, de la democracia, yo no voy en contra
de todos los sindicatos, hay otras opciones sindicales, hay gente que no está en sindicatos
pero no va en contra de los sindicatos, esa es la diferencia. Tu vas en contra de la democracia,
sindicatos, partidos y todo. Y ya está, no le demos más vueltas”.
Pren a paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: “No me he
posicionado en contra de todos los sindicatos. He hablado de UGT y CCOO. Hay más como tu
has dicho, de los demás no he mencionado nada, solamente he hablado de estos dos. Que se
llevan 154.000.000 de euros en subvenciones del Estado, y ahora últimamente están saliendo
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a calle a hacer huelga, pero en el año 2010 o 2009, ¿Qué hacían? Nada. Llevarse el dinero y
¿En qué se lo gastaban? ¿En ayudar a los trabajadores? No creo. En Rolex, que sale el tio por
la tele hablando a los trabajadores con un Rolex”.
L’alcaldessa diu: “Mire, yo le voy a explicar que hacen los sindicatos porque creo que usted no
lo sabe. No, a mi el reducir la casuística a la generalización es tan peligroso...y en el fondo lo
que ustedes quieren es cargarse los pilares de la democracia. La estructura de partido, toda la
estructura de sindicatos, todos los políticos son malos, la democracia está pervertida, el
Senado hay que eliminarlo, el Congreso también, a los partidos políticos nos tienen que
eliminar, y a los sindicatos también. En fin, esto es tan peligroso...me recuerda a otras etapas
de la historia de este país que se me ponen los pelos de punta. Nosotros hemos presentado
esta moción primero ya no porque creamos en la libertad y el derecho a la huelga, que eso ya
por descontado, sino que damos apoyo a esta huelga porque estamos absolutamente de
acuerdo con los motivos que la producen. En otros casos no hemos podido manifestarlo porque
eran otras circunstancias, pero siempre hemos estado a favor del derecho a la huelga y la
libertad, que no es el caso de la moción que se está presentando”.
Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Yo
por alusiones personales simplemente. Tengo cuerda para rato y voy a seguir trabajando, y en
esta línea se están cargando los pilares de la democracia. Lo acaba de afirmar la Sra.
Alcaldesa. Los pilares de la democracia, la salud, y eso es asi, la educación. Por lo tanto, Sra.
Antonia, si usted no lo va a consentir lo siento mucho, eso es lo que yo quiero. Yo quiero
escucharla a usted, quiero de verdad escucharla a usted, pero si usted dice que no me lo va a
consentir, pues yo si que no me voy a callar. Aquí en este micro me puedo callar. Aquí me
puedo callar. Pero en la calle no me callará nadie. Nadie”.
L’alcaldessa diu: “No, mire, yo es que le voy a decir una cosa, Sr. Argueta. Lo mismo que dije
en la Junta de Portavoces a puerta cerrada. Se puede trabajar, denunciar, criticar. Criticar
incluso fervientemente una postura de un partido político como hacemos, y decir estamos
absolutamente en contra de la política del PP porque consideramos lo que sea. De defender a
descalificar hay un paso, una raya muy fina que tenemos que intentar entre todos no saltarnos,
porque cuando no nos gusta el argumentarlo de una moción hablamos de demagogia, cuando
no nos gusta lo que dicen hablamos de antidemocracia, y cuando se cometen errores
hablamos de discriminación. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado con las palabras
que empleamos, y es lo que quería decir la Sra. Antonia. Usted evidentemente puede estar en
contra de la política del PP, nomás faltaría, como estamos todos en este Pleno, menos el PP.
Pero se pueden decir las cosas de muchas maneras. No voy a entrar a dar opción a un debate
de si he dicho si no he dicho, yo creo que es por aclarar lo que ha dicho la Sra. Antonia, en ese
sentido lo que ha hecho es una protesta enérgica ante determinados calificativos. Su opinión,
como es la suya”.
Es procedeix a la votació de la proposta, la qual s’aprova per 12 vots a favor (7 PSC, 4 AEB, 1
ICV-EUIA) , 2 abstencions (1 CIU, 1 PXC) i 3 vots en contra (PP).
S’acorda:
Atès que el Comitè Executiu de la Confederació Europea de Sindicats celebrat el 17 d'octubre
de 2012 convoca una jornada d'acció i solidaritat el proper 14 de novembre de 2012, incloent-hi
vagues, manifestacions i altres accions per tal de mobilitzar el moviment sindical europeu que a
Catalunya i a l'Estat Espanyol tindran forma de Vaga General i que ja ha estat convocada per
diverses organitzacions sindicals i socials.
Atès que la jornada de lIuita i mobilització convocada per la CES és per mostrar el rebuig de la
ciutadania europea a la imposició de les polítiques d'austeritat, i els municipis de Catalunya són
també víctimes d'aquestes polítiques d'austeritat que els obliguen a retallar serveis a la
ciutadania, a no poder pagar els seus proveïdors i a no poder realitzar amb correcció el
manteniment dels seus equipaments.
Atès que I'austeritat fiscal té un efecte més evident del que originalment van preveure les
institucions, inclosa la Comissió Europea i el Fons Monetari Internacional; ara és el propi FMI
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qui admet que han errat greument el càlcul de I'impacte de les mesures d'austeritat sobre el
creixement.
Atès que les polítiques d'austeritat imposades han provocat la destrucció de centenars de
milers de Ilocs de treball i això ha portat a la pobresa a 2,2 milions de catalanes i catalans
segons I'enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011 (ECVHP
2011) encarregada per la nostra institució.
Atès que les polítiques d'austeritat impedeixen als ajuntaments realitzar polítiques actives de
reducció de la pobresa, molt especialment pel que fa a la població infantil i al jovent. Entenem
que les polítiques que comporten reducció de pobresa han de ser una de les prioritats deis
ajuntaments tal i com han manifestat molt encertadament els representants de la Diputació de
Barcelona a la roda de premsa de presentació de l' ECVHP 2011.
Atès que la proposta de Pressupostos Generals de l'Estat presentats pel govern central
suposen seguir pel camí equivocat de I'austeritat, provocant més patiment a la ciutadania, més
destrucció de lIocs de treball i I’asfixia financera de la Generalitat de Catalunya i dels municipis
catalans.
S’acorda:
Primer. L’Ajuntament de Badia del Vallès expressa el seu suport i solidaritat a les
reivindicacions de la Confederació Europea de Sindicats plasmades en la jornada de
mobilització del proper 14 de novembre.
Segon. L’Ajuntament de Badia del Vallès expressa els seu suport i solidaritat a les
reivindicacions de les organitzacions convocants de la vaga.
Tercer. L’Ajuntament de Badia del Vallès organitzarà els seus serveis per tal de facilitar al
màxim el dret a vaga del seu personal que Iliurement el vulgui exercir.
Quart. Comunicar aquests acords a tots els sindicats i organitzacions convocants i a la
representació sindical dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

1. DONAR COMPTES DE LES RESOLUCIONS ALCALDIA DE LA NÚM. 548/12 FINS LA
611/12
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:
Núm. 548/12, de 5 de setembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 10 de
setembre de 2012.
Núm. 549/12, de 6 de setembre, d’aprovar l’expedient núm. 15/2012, de transferència de crèdit
a partides pressupostàries de l’exercici de 2012.
Núm. 550/12, de 10 de setembre, de nomenar la senyora M. Dolors Gómez Couto tresorera
accidental de l’Ajuntament per vacances del tresorer titular.
Núm. 551/12, de 6 de setembre, de desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Eloi
Plans Renom contra la Resolució d’Alcaldia 467/12, de 16 de juliol de 2012, que donava per
finalitzat el seu nomenament com a funcionari interí.
Núm. 552/12, de 7 de setembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Eduardo Coromias Beltrán.
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Núm. 553/12, de 7 de setembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Francisco de Blas Mate.
Núm. 554/12, de 7 de setembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Carmen Moreno Ortiz.
Núm. 555/12, de 7 de setembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Felipe Yuste Bulbena.
Núm. 556/12, de 7 de setembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Jamal Asselman.
Núm. 557/12, de 10 de setembre, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents
persones, per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 30 de juliol al 30
d’agost de 2012.
Núm. 558/12, de 10 d’agost, d’aprovar la liquidació de la taxa per OVP els dies de la Festa
Major a diferents titulars d’atraccions de fira, per un import total de 593,88 euros.
Núm. 559/12, de 27 d’agost, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12044671 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. 560/12, de 13 de setembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 17 de
setembre de 2012.
Núm. 561/12, de 7 de setembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12044448
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. 562/12, de 14 de setembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Emilia Robledillo Barón.
Núm. 563/12, de 6 d’agost, d’autoritzar la senyora Irene Cadenas Cruz l’OVP per a l’instal.lació
d’una terrassa exterior davant el local ubicat al C/ d’Oporto, 3, local 13, durant el període del dia
2 d’agost fins el 31 d’agost de 2012.
Núm. 564/12, de 7 de setembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12045889
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. 565/12, de 5 de setembre, de disposició de les vacances del senyor Gabriel Zubizarreta
Ortega.
Núm. 566/12, de 5 de setembre, de desestimació de la reclamació de Responsabilitat
Patrimonial núm. 6/2012, per no existir una relació de causalitat entre els danys produïts en la
persona de la interessada i un mal funcionament de l’Ajuntament.
Núm. 567/12, de 12 de setembre, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça
d’aparcament núm. 55 a favor del senyors Ramón Carreras Bernardo, Ramón Albert Carreras
Duaïgues i José Carlos Carreras Duaïgues, fins el dia 20 de juny de 2053.
Núm. 568/12, de 19 de setembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Mercedes Sánchez González.
Núm. 569/12, de 17 de setembre, d’autoritzar la cessió per a la utilització privativa com a
Centre de Formació d’Adults, amb caràcter provisional fins a la ubicació definitiva del centre per
part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, dels diversos espais
ubicats en l’edifici municipal El Molí.
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Núm. 570/12, de 17 de setembre, de justificar la subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona per import de 687,90 euros, destinada al transport escolar de la campanya
“Coneguem els nostres parcs”.
Núm. 571/12, de 20 de setembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 24 de
setembre de 2012.
Núm. 572/12, de 20 de setembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Cristina Obrero Martínez.
Núm. 573/12, de 14 de setembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació
12046575 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. 574/12, de 17 de setembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació
12047425 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. 575/12, de 10 de setembre, de concedir llicència urbanística núm. 2012/021 al senyor
Julio Garcia Ruiz, per a la realització d’obres en la parada 18-19 del mercat municipal.
Núm. 576/12, de 10 de setembre, d’iniciar procediment administratiu de revisió de les quitances
practicades a divers personal temporal, per errada en quan a la part proporcional de la paga
extra de Nadal.
Núm. 577/12, de 20 de setembre, de convocatòria del Ple municipal del dia 26 de setembre de
2012.
Núm. 578/12, de 19 de setembre, de desestimar l’al.legació presentada per l’empresa SOREA,
S.A. en quan a la relació de causalitat entre la caiguda soferta per una veïna del municipi i el
servei d’abastament d’aigua, així com l’al.legació de que SOREA, S A no és responsable del
manteniment de la boca de rec causant de l’accident.
Núm. 579/12, de 18 de setembre, de disposició de les vacances del senyor José Manuel Roque
Damota.
Núm. 580/12, de 24 de setembre, de paralitzar i arxivar l’expedient 25/12 de baixa d’ofici, atès
el canvi de residència efectuat per diversos veïns.
Núm. 581/12, de 20 de setembre, de variacions de la nòmina del personal corresponents al
mes de setembre de 2012.
Núm. 582/12, de 24 de setembre, de disposició de les vacances de la senyora Teresa Pérez
Postiguillo.
Núm. 583/12, de 18 de setembre, d’autoritzar el senyor Felipe Requena Castro l’OVP per a
l’instal.lació d’una terrassa exterior (ampliació), davant el local ubicat a l’av. Costa Brava, 8,
durant el període del dia 1 de setembre fins el 30 de setembre de 2012.
Núm. 584/12, de 18 de setembre, d’autoritzar el senyor Estanislao Retamar Valenzuela l’OVP
per a l’instal.lació d’una terrassa exterior (ampliació), davant el local ubicat a la Pl. Major, 2,
durant el període del dia 1 de setembre fins el 30 de setembre de 2012.
Núm. 585/12, de 18 de setembre, d’autoritzar la senyora Vanessa Real l’OVP per a l’instal.lació
d’una terrassa exterior davant el local ubicat a l’av. Burgos, 38, durant el període del dia 1 de
setembre fins el 30 de setembre de 2012.
Núm. 586/12, de 21de setembre, 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
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de setembre de 2012.
Núm. 587/12, de 24 de setembre, de paralitzar i arxivar l’expedient 18/12 de baixa d’ofici, atès
el canvi de residència efectuat per diversos veïns.
Núm. 588/12, de 24 de setembre, de paralitzar i arxivar l’expedient 14/12 de baixa d’ofici, atès
el canvi de residència efectuat per diversos veïns.
Núm. 589/12, de 26 de setembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Yolanda Lorente López
Núm. 590/12, de 24 de setembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació
12048557 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. 591/12, de 24 de setembre, d’autoritzar la concessió de reserva d’aparcament al senyor
Constancio Murciano Huerta, davant el seu domicili de l’av. Cantàbric, 27.
Núm. 592/12, de 20 de setembre, de col.laborar en el 43è Concurs d’Aparadors, d’acord amb
les bases que ha facilitat la Cambra de Comerç de Sabadell.
Núm. 593/12, de 21 de setembre, de deixar sense efecte l’inscripció provisional practicada el
en el Registre Municipal d’Entitats, de l’entitat “Associació Esportiva Viu l’Esport Badia del
Vallès escola d’iniciació”, amb el núm. EAC 133-11, i procedir a la seva inscripció definitiva.
Núm. 594/12, de 21 de setembre, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona l’assessorament
tècnic per al desenvolupament del projecte d’acompanyament al suport escolar de les famílies.
Núm. 595/12, de 10 de setembre, de declarar extingit el nomenament interí de la senyora
Mireia Estrada Palmero amb efectes del dia 10 de setembre de 2012, per haver-se reincorporat
la funcionària substituïda.
Núm. 596/12, de 24 de setembre, de transferir la quantitat de 4.712,74 euros abonada per la
companyia Mapfre, i de 600,00 euros que corresponen a l’Ajuntament, en relació a l’expedient
de Responsabilitat Patrimonial 16/2011 que va ser estimat segons la Resolució d’Alcaldia
449/12, de 28 de juny de 2012.
Núm. 597/12, de 20 de setembre, de concessió d’una bestreta per import de 2.400,00 euros al
senyor José Luis Soto Martínez, sense interès i a compte de les retribucions dels 24 mesos
següents a la seva concessió.
Núm. 598/12, de 27 de setembre, d’acceptar l’assignació de 65.825,20 euros de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, dins del programa d’actuacions municipals de millora urbana per
l’anualitat 2012, i sol.licitar el finançament ordinari d’una part del servei de neteja viària
municipal per un import de 65.825,20 euros.
Núm. 599/12, de 27 de setembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 1
d’octubre de 2012.
Núm. 600/12, de 3 d’octubre, 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 d’agost al 28 de
setembre de 2012.
Núm. 601/12, de 19 de setembre, d’aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament
corresponent a l’exercici de 2011 i el Romanent de Tresoreria.
Núm. 602/12, de 25 de setembre, d’aprovar el document comptable per valor de 262,31 euros,
corresponent al cost de la reparació del vehicle propietat del senyor Francisco Almendros
López.
Núm. 603/12, de 2 d’octubre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12049651 a
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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. 604/12, de 25 de setembre, de disposició de les vacances del senyor Andrés Blanco
Morgado, i deixar sense efecte la núm. 325/12, per modificació de les dates fixades.
Núm. 605/12, de 2 d’octubre, de desestimar el recurs de reposició interposat en relació a la
reclamació de Responsabilitat Patrimonial núm. 902/2011, per no existir relació de causalitat
entre els fets ocorreguts i l’actuació de la Corporació.
Núm. 606/12, de 4 d’octubre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel proper dia 8
d’octubre de 2012.
Núm. 607/12, de 28 de setembre, d’aprovar un conveni de col.laboració amb l’escola La Jota,
destinats al foment de les activitats educatives.
Núm. 608/12, de 8 d’octubre, de designar els locals oficials i llocs públics d’ús gratuït, per a la
celebració d’actes de la campanya electoral i senyalar l’emplaçament de carteleres per a la
col.locació gratuïta de propaganda electoral.
Núm. 609/12, de 5 d’octubre, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 9/2012,
atesa la sol.licitud presentada per una ciutadana per haver sofert una caiguda en la via pública.
Núm. 610/12, de 10 d’octubre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 15
d’octubre de 2012.
Núm. 611/12, de 9 d’octubre, de sol.licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona per a fer
front a les despeses per transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres parcs”.
Núm. 612/12, de 9 d’octubre, de justificar la subvenció atorgada pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per import de 80.887,70 euros, destinada al
desenvolupament del Pla Educatiu d’Entorn.
Núm. 613/12, de 9 d’octubre, de disposició de les vacances de la senyora Remedios Martínez
Martínez.
Núm. 614/12, de 9 d’octubre, de disposició de es vacances de diferents treballadors.
Núm. 615/12, de 4 d’octubre, de modificar el full de salari del mes de setembre de la senyora
Sandra Mota Nogales, per incorporar el canvi de circumstàncies per alta mèdica i l’inici del
permís de maternitat.
Núm. 616/12, de 31 de juliol, de donar per resolta la situació d’excedència administrativa
voluntària del senyor Miguel Sánchez Laguna, i reincorporar-lo al lloc de treball 200203 amb
efectes del dia 1 de setembre de 2012.
Núm. 617/12, de 11 d’octubre, d’aprovar la despesa de 100 euros en concepte de quotes
extraordinàries, derivades de la reparació del terrat del C/ Saragossa, 5, immoble on està
ubicat el local comercial núm. 75, propietat de l’Ajuntament.
Núm. 618/12, d’1 d’octubre, de nomenar el senyor Josep Torrella Olivé, amb la categoria
d’auxiliar de manteniment-conserge per tal de cobrir la vacant del lloc de treball codi 300600,
no abans del dia 1 d’octubre de 2012 i fins la cobertura per procediment oportú de la referida
vacant.
Núm. 619/12, de 9 d’octubre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12050828 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. 620/12, de 4 de juliol, de disposició de les vacances de diferents treballadors.
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Núm. 621/12, de 15 d’octubre, d’aprovar i presentar al Servei d’Ocupació de Catalunya,
sol.licitud de subvenció de les accions de formació ocupacional FOAP 2012.
A continuació pren la paraula la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de
l’AEB, que diu: “La 549/12 de 6 de setembre, que aprova l’expedient núm. 15/2012 de
transferència de crèdit a partides pressupostàries de l’exercici 2012. Tampoc us enganyaré, en
d’altres circumstàncies havia repassat les Resolucions, en aquest cas no m’ha donat temps,
per tant els hi anuncio només.
La 569/12 de 17 de setembre, d’autoritzar la cessió per a la utilització privativa com a centre de
formació d’adults, amb caràcter provisional fins a la ubicació definitiva del centre del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, dels diversos espais ubicats a
l’edifici municipal El Molí.
598/12 de 27 de setembre, d’acceptar l’assignació de 65.825,20 euros de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, dins del programa d’actuacions municipals de millora urbana per l’anualitat 2012,
i sol.licitar el finançament ordinari d’una part del servei de neteja viària municipal per un import
de 65.825,20 euros.
La 608/12, de 8 d’octubre, de designar els locals oficials i llocs públics d’ús gratuït, per a la
celebració d’actes de la campanya electoral i senyalar l’emplaçament de carteleres per a la
col.locació gratuïta de propaganda electoral.
La 612/12, de justificar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per import de 80.887,70 euros, destinada al desenvolupament del Pla
Educatiu d’Entorn.
I la 618/12, d’1 d’octubre, de nomenar el senyor Josep Torrella Olivé, amb la categoria
d’auxiliar de manteniment-conserge per tal de cobrir la vacant del lloc de treball codi 300600,
no abans del dia 1 d’octubre de 2012 i fins la cobertura per procediment oportú de la referida
vacant”.
L’alcaldessa diu: “Si li sembla i no te inconvenient, degut a que se’ns ha allargat massa el Ple,
sinó te inconvenient li passarem la contesta per escrit”.

2. PRECS I PREGUNTES
La senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, fa 2 preguntes:
2.1 Controls sanitaris
A la darrera Comissió Informativa de Medi Ambient, arrel d’una pregunta que va plantejar el
nostre grup, se’ns va informar d’uns controls de sanitat que hi havia hagut a diverses
instal.lacions municipals i volia saber si ja havia hagut algun resultat al respecte, i que
m’informessin sobre els mateixos, i que se’m fes arribar alguna còpia dels mateixos a ser
possible.
2.2 Avaria aigua IEM
En segon lloc i en la mateixa línia a la Comissió Informativa pertinent, el regidor d’Esports ens
va comentar que hi havia una avaria pel que fa a l’aigua que afectava, entre d’altres coses, a
les instal.lacions del camp de futbol i demés, i pel que jo se, com a mínim fins ahir encara no
s’havia reparat el tema, i el que m’agradaria saber...bueno, no acabo d’entendre perquè una
avaria pot tardar tant. La veritat es que m’agradaria, més que demanar explicacions al regidor
que entenc que de temes tècnics sobre aquesta qüestió no n’ha de perquè saber, però si que
demanaria un informe tècnic on s’expliqués una mica això i els plaços, donat que això està
provocant moltes molèsties als usuaris.
El senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, fa 7 preguntes:
2.3 Parc Joan Oliver
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Tornem amb el tema del parc Joan Oliver. Recordem que vam presentar la moció al juliol del
2010, que va ser aprovada per aquest Ajuntament. Darrerament vam tenir molts problemes
amb el tema de la glorieta, i estan unes tanques, però no veiem que es faci cap actuació ni
visos de que se’n faci. Se’ns va plantejar que l’equip de govern volia fer un projecte amb aquest
parc, ara sabem que només s’ha sol.licitat que es faci aquest estudi per a fer una reforma
integral del parc. El que nosaltres voldríem saber es quan arreglaran, sobretot el tema de la
glorieta. Es a dir, entenem que la situació de provisionalitat en un espai tan cèntric, doncs s’ha
d’acabar, amb les tanques que realment no se si milloren o empitjoren la seguretat de la zona.
Bé, això seria una cosa.
2.4 Informe composició de l’aigua
Una altra fa referència a una intervenció de plenillo ja fa un temps, potser uns 6 mesos, una
veïna de Badia va sol.licitar en aquest Ple municipal un informe sobre la composició de l’aigua,
i l’equip de govern es va comprometre a que passaria aquest informe i també als grups
municipals. A nosaltres no ens ha arribat aquest informe sobre la composició de l’aigua de
Badia, que més a més darrerament si més no el gust, ja no entrem a valorar la salubritat que
entenem que si que es dóna, el sabor de l’aigua deixa molt que desitjar, i voldríem doncs això,
tenir coneixement de perquè està empitjorant, i sobretot tenir l’informe que en el seu moment
es va fer, si es que es va fer.
2.5 Instal.lacions esportives
Llavors, anem pel tema d’esports. Avui toca esports. La regidora de CiU ja ha fet esment al
tema sanitari de les instal.lacions esportives i el tema d’aquesta avaria en el tema de l’aigua.
Nosaltres volem també més informació sobre el tema de l’aigua al poli vell. També volem
informació respecte el poli vell perquè hem tingut coneixement de l’estudi de les instal.lacions
esportives que va es fer externament en aquesta casa, i la nostra sorpresa quan veiem que en
aquest informe no apareix en cap moment, o no apareixen en cap moment les instal.lacions del
poliesportiu vell. Llavors, el que voldríem saber es si això comporta o no, o si ens poden
assegurar que el poli vell no es tancarà a curt o mig termini, perquè si no apareix en aquest
informe de les instal.lacions esportives municipals, podríem deduir el que potser no es. Llavors
voldríem una explicació i sobretot si ens poden assegurar això, que el poli vell continuarà
endavant.
2.6 Al.legacions Reglament ús IEM
Més coses. Abans de l’estiu aquest grup municipal, i també ens consta el grup municipal de
CiU va presentar al.legacions sobre el tema del fum al camp de futbol, i a la darrera Comissió
Informativa es va demanar sobre aquest particular i no ens convencen, diguem que no
entenem perquè hi ha tant de retard per a dictaminar una cosa que és molt simple, que es que
no es pugui fumar allà on hi ha una escola de futbol, una escola esportiva. En unes
instal.lacions municipals, a la resta de instal.lacions no es pot fumar i creiem que posicionar-se,
més enllà de les negociacions que es puguin fer a l’escola de futbol, que amb això suposem
que les han dutes i avant. Però posicionar-se es si o no, no hi ha més. O si que es fumi al
costat de l’escola de futbol o no. Ja està. Llavors ens agradaria saber quan pensen resoldre
aquestes al.legacions, perquè el tema s’està allargant en el temps innecessàriament en el
nostre parer. Això pel tema de les al.legacions del poli.
2.7 Local Federació Catalana de Judo
Un altre tema seria el tema de el conveni amb la Federació Catalana de Judo. L’anterior
alcalde, el Sr. José Luis Jimeno Saez va signar un conveni amb el president de la Federació
Catalana de Judo el 26 de gener del 2005, pel qual l’Ajuntament cedia l’ús d’un local municipal
de 444 m2 a la segona planta de l’antic servei d’Ocupació, durant 25 anys. Això vol dir que
cedim l’ús d’aquests 444 m2 fins a l’any 2030. Encara en queda uns quants. Revisem el
conveni i veiem que l’anterior alcalde signa aquest conveni pel valor de 100 euros mensuals.
Cedeix l’ús d’un local de 444 m2 per 100 euros mensuals, i a més a més no estableix cap
clàusula per a la revisió efectiva d’aquest import, sigui via IPC o d’altres. Anem a veure. 444 m2
per 100 euros al mes deu ni do. Però el problema es que la Federació Catalana de Judo no
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paga aquests diners. Que no paga. Creiem que es un mal negoci, i ens agradaria saber la
postura del regidor d’Esports o de qui pertoqui de l’equip de govern en relació a la Federació
Catalana de Judo i a l’ús de 444 m2 a canvi de 0 euros. Es a dir, ni un duro. Si anem a mirar
les liquidacions pertinents, resulta que si l’any passat van pagar 300 euros. El 2010 ni un duro,
però al 2011 han pagat 300 euros. 300 euros per l’ús de 444 m2 durant 12 mesos. Creiem que
això s’ha de revisar com més aviat millor. Volem una explicació d’aquest tema.

2.8 Policia Local
Més coses i per acabar. Nosaltres vam quedar bastant sorpresos al Ple passat amb una
afirmació que va fer la senyora Alcaldessa en referència a la Policia Local. No reproduiré
exactament les paraules, però quan hi ha un problema que te un nom doncs hem de resoldre
aquest problema que te un nom. Segons paraules seves, no nostres, seves. A nosaltres tot el
tema de Policia Local ho vam treure a col·lació per les hores extres desmesurades del servei.
Llavors si hi ha un problema volem saber quin es el problema i què estem fent per a resoldre
aquest problema que vostè va qualificar que era la Policia Local. Llavors nosaltres en la
Comissió Informativa pertinent, vam abogar o vam estar parlant de veure quines mesures
prendrien de cara a l’estiu de 2013. La regidora d’Economia ens va dir que no tenien pensat
cap mesura de contractació que pogués incrementar perquè no es podia el Capítol I, i parlaven
d’un quadrant. Nosaltres volem aquest quadrant. Volem saber fil per randa què passarà al juliol
i a l’agost del 2013. Probablement un cert tant per cent, ja ho entenem perquè no som
futuròlegs del que pugui passar, però si volem saber com estructura o pensa estructurar el
servei de Policia Local per l’estiu del 2013 aquest equip de govern. I ja està, moltes gràcies.
L’alcaldessa diu: “Bé, ja contestarem per escrit a totes les preguntes que s’ha fet, i els precs
queden recollits en l’acta”.
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan
són les vint-i-una hores i quaranta-cin minuts, i per a constància, estenc la present acta. En
dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa
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