05/2013

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 24 D’ABRIL DE 2013

Badia del Vallès, vint-i-quatre d’abril de 2013

El Ple de la corporació quan son les dinou hores i deu minuts, es reuneix a la sala de sessions
de l'edifici de l'Ajuntament, en sessió ordinària sota la presidència de la Sra. Eva Menor
Cantador.
Hi concorren els regidors següents:
Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno
Sra. Raquel Gracia Peral
Sra. Montserrat Jiménez Molina
Sra. Montserrat Carbonell Rosell
Sr. Antonio Rodríguez Yañez
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo
Sr. Juan Carlos Santervás García
Sra. Cristina Fàbregas Moreno
Sra. Montserrat Montañés Navarro
Sra. Antonia Escrivà Castellanos
Sra. Saray Muñoz Contreras
Sr. Eusebio Argueta Chica
Sra. Marta Figueras i Badia
Sr. Raúl Ortiz Parra

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

Assistits per la secretària accidental senyora Dolors Castro Collado, que certifica i l’interventor
senyor Raúl López Borras.
Excusa la seva assistència el senyor Antonio Sabariego Guerrero.
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 ACTA SESSIÓ ANTERIOR
S’aproven sense necessitat de lectura les actes celebrades els dies 27 de febrer de 2013
(ordinària) i 20 de març de 2013 (extraordinària) atès que tots els membres del consistori
disposaven del text.

2. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

La secretària llegeix la proposta d’acord:
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de
l’Alternativa d’Esquerres per Badia que diu: “Moltes gràcies. Aquesta Resolució d’Alcaldia, fa
referència a l’adhesió per part de l’Ajuntament a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques. Nosaltres per començar voldríem posar de manifest el que considerem un defecte
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de forma o formal, en el sentit que el grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia
se’ns comunica la intenció de l’Ajuntament d’adherir-se a aquesta Associació Catalana de
Municipis el dia 19 de març. Aquest grup municipal contesta al govern que abans de
pronunciar-se sobre la necessitat o conveniència o no d’adherir-se a l’Associació Catalana de
Municipis voldríem un informe tècnic que expliqués el com i el perquè ens adherim a aquesta
Associació Catalana de Municipis, ja que en principi l’explicació que es dona per part del
govern és una rebaixa en les quotes que cobra Endesa a l’Ajuntament, i clar, quina no és la
nostra sorpresa quan esperem que el dia 30 de març en el Ple de cada mes hi vagi aquest punt
i en el moment en que estudiem les diferents resolucions d’alcaldia veiem que el mateix dia
que el govern ens demana parer ja en una Junta de Govern Local ja ho havien aprovat vostès,
el dia 19 de març de 2013. Llavors, sense tenir nosaltres les eines ni el informe tècnic, crec que
era de l’enginyer i que justifiqués aquestes rebaixes d’Endesa, vostès ja han tirat pel dret i
nosaltres consideràvem que era una Ple que havia que passar, com passa avui en aquesta
ratificació, havia de passar pel Ple municipal. I es clar, en genera dubtes aquesta adhesió a
l’Associació Catalana de Municipis per diversos motius. Si son aquestes rebaixes d’Endesa el
que motiva l’adhesió, nosaltres ens preguntem perquè Endesa fa això, aquestes rebaixes en
les quotes a municipis de l’Associació Catalana de Municipis i no pas de la Federació de
Municipis de Catalunya, ho podríem entendre de un particular com una decisió comercial, però
que tu Ajuntament de Badia estàs a l’Associació Catalana i tens un preu rebaixat i un municipi
veí que no està no te aquest preu, això en una empresa com la que ens ocupa ens genera
dubtes, dubtes en el sentit de perquè fa això aquesta empresa? Ho fa només per estalvi,
nosaltres ho fem només per estalvi, son preguntes, a que t’obliga? Nosaltres voldríem saber a
que ens obliga més enllà de complir amb els Estatuts de l’Associació Catalana, també vull
recordar, volem recordar unes paraules que no fa poc el grup municipal socialista quan es
referia a aquesta empresa, es parlava d’empresa cruel, de terrorisme social, és ben conegut
que hi ha una associació ideològica clara, en el sentit de que la Federació de Municipis de
Catalunya és majoritàriament d’adscripció socialista, de la mateixa manera que l’Associació de
Municipis de Catalunya és de filiació principalment convergent i ens demanàvem si es que
aquesta ideologia te preu si més no alhora d’encendre i apagar el llum, és per això que
nosaltres ens abstindrem si és que ens demanen aquesta ratificació.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal
d’ICV-EUiA que diu: “Sí, muchas gracias señora Alcaldesa. En un primer momento cuando, en
el momento de pedir la palabra pues la intervención no la tenía del todo a punto y ahora sí. Sí
que le pediríamos una copia de los Estatutos de la Asociación de Municipios de Catalunya. Yo
suscribo casi todo porque los que llevamos ya un tiempito en estas historias del municipalismo
y de dedicarnos a estas historias pues ya sabemos más o menos lo que se ha comentado, la
Federación de Municipio es de tendencia más así esquerrana, y la asociación de municipios de
Catalunya de tendencias más así dretanas, osea Convergència, PP más o menos, Federación
socialista, y el resto, vale más decirlo para entendernos más o menos, para entendernos y para
que todo el mundo se sitúe de que estamos hablando, y por el otro lado si que me gustaría
preguntaros si fuese posible que nos implica que comporta económicamente para el Municipio
asociarnos a la Asociación de Municipio de Catalunya, que ya lo he dicho antes su tendencia
sociopolítica y nuestro posicionamiento de voto será abstención.”

Seguidament l’Alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup
municipal de Convergència i Unió que diu: “Gràcies senyora Presidenta, jo no anava a
intervenir però la veritat és que després d’aquesta intervenció, intervinc amb el seu permís i
moltes gràcies per cedir-me la paraula, nosaltres donarem suport a aquest punt de l’ordre del
dia, perquè donem suport a tots aquests convenis a totes aquelles adhesions que en general
que nosaltres considerem que puguin oferir beneficis de qualsevol tipus a Badia del Vallès i
aquest és un d’ells. Resumir els moviments i deferents formes de treball de la Federació de
Municipis i de l’Associació Catalana de Municipis d’aquesta manera em sembla, senyor
Argueta, com a mínim maniquea, llavors plantejar el qüestionament de si l’Ajuntament
s’adhereix o no en base a una posició ideològica preestablerta que vostè ara mateix acaba de
mostrar a mi em sorprèn. Entenc els dubtes de l’AEB en canvi, els seus m’han sorprès una
mica, jo potser soc més simple que tot això. Tenim sobre la taula la possibilitat de que amb les
difícils condicions econòmiques de l’Ajuntament, del Consistori, tenim la possibilitat en aquest
context de poder obtenir un determinat benefici, i a més, seguir treballant en línies
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determinades no només d’aquest tema sinó d’altres en el marc de l’Associació Catalana de
Municipis doncs endavant, i sempre estem a temps de en qualsevol moment renunciar a elles,
per tant, com que no és una cosa que ens lligui, endavant, per tant aquest punt tindrà el meu
suport. Gràcies.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan Antonio Lancho Tinent d’alcaldessa de l’àrea
d’Urbanisme, Medi Ambient que diu: “El hecho de manifestar nuestra voluntad de adherirnos a
la Asociación Catalana de Municipios, no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de
derechas ni de izquierdas, es una cuestión practica de ahorro económico, porqué, es cierto que
es complicado de entender o explicar el porque en función de donde estés asociado o asociada
como pueblo tengas unas ventajas o tengas otras, pero esto lo da también el sistema en el que
vivimos de libre mercado, hay un paquete que saca la ACM, el consorcio, y que gana Endesa
con unas condiciones económicas, para los asociados de esa plataforma. Que va ha suponer
para Badia? Pues para Badia va ha suponer un ahorro económico sustancial en la factura de la
luz, que es uno de los suministros que tenemos que pagar sí o sí, porque si no la empresa
como ha dicho el señor Duran, que hemos calificado en alguna ocasión con algún adjetivo más,
pues cobra, y si no pagas te la corta. Por lo tanto, insisto, no es una cuestión ideológica, no es
una cuestión de valores de izquierda o derecha, es una cuestión económica en la que la
necesidad de nuestro municipio de encontrar vías de ahorro importantes para nuestro gasto
corriente nos hace que busquemos por todas partes y una de ellas es esta, que le va ha
suponer al municipio, pues pagar la cuota anual que es la que pagan todos los municipio para
estar asociados en la Asociación Catalana de Municipio que es si no me equivoco 2.300 euros
anuales, eso es lo que va ha suponer para el Municipio al margen de poder también contar con
otras ventajas que como Asociación Catalana de Municipio como también hace la Federación
Catalana de Municipios ofrece a sus socios, posiblemente formación para sus ayuntamientos,
alguna otra ventaja en algún que otro suministro, alguna cosa así. El compromiso es ese, y
luego el compromiso de participar en los órganos de gobierno y dirección de la misma a través
de la asamblea. Y es por esto, estamos hablando de cantidades a lo mejor que pueden ser
entorno al 20% de ahorro, que para nosotros estaríamos hablando de unos 120 mil 130 mil
euros anuales lo que podríamos llegar a ahorrar en esta materia y yo creo que es importante
para el municipio. Insisto, no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de izquierda o
derecha, es una cuestión de que hoy por hoy hay que ir ha ahorrar allí donde podemos.
Gracias.”

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria amb 10 vots a favor (6 PSC, 2 PP, 1 CIU i
1 PXC) i 5 abstencions (4 AEB, 1 ICV-EUIA) l’acord següent:

“Ateses les resolucions dictades per l’Alcaldia susceptibles d’ésser ratificades pel Ple de
l’Ajuntament, es proposa la ratificació literal de la següent:
Resolució número 170/2013, de 19 de març, d’adhesió a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, acceptant-ne els Estatuts i els drets i obligacions que se’n deriven, així com la
quota corresponent, i facultar a la senyora Alcaldessa o regidor/a en qui delegui per a
representar a l’Ajuntament a les assemblees i ocupar els càrrecs que corresponguin.
3. IMPAGAMENT DESPESA FARMACÈUTICA
La secretària llegeix la proposta.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Carbonell regidora de
Benestar Social que diu: “L’acumulació de més de quatre mesos d’impagaments del Catsalut
en les factures de medicaments, sumada a les successives retallades de preus i marges de
benefici, ha deixat el sector de les oficines de farmàcia en una situació molt propera al
col•lapse. Aquesta pot provocar des del tancament definitiu de negocis fins al perill de
desprovisió de la ciutadania. Els retards en els pagaments del Catsalut als farmacèutics no són
un fet aïllat, sinó que se sumen als que pateix tot el sistema sanitari públic de Catalunya:
farmàcies, hospitals, sociosanitaris, etc. Això també es fruit d’una manca de criteris i prioritats a
l’hora de gestionar els nostres diners.
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Per tot plegat presentem al Ple aquesta proposta d’acord sobre l'impagament farmacèutic, on
instem al Govern català a elaborar una proposta consensuada d’estructura de finançament del
sistema, que fixi les prioritats i distribueixi els recursos de manera equilibrada entre tots els
actors implicats. D'altra banda, demanen al Govern de l'Estat amb càrrec al Fons de Liquiditat
autonòmica, una partida finalista suficient per a fer front amb caràcter immediat els pagaments
pendents.“
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de
PXC que diu: “Gracias señora Alcaldesa, decir que desde Plataforma per Catalunya ya
pedimos responsabilidades por el colapso financiero del sector farmacéutico. También pedimos
fijar un calendario de pago para liquidar los más de 300 millones de euros que se adeudan a
las farmacias y a más también reclamar al CATSALUT los intereses derivados de los retrasos
en los pagos, ya que muchos farmacéuticos están manteniendo el sector con créditos privados
y avalando con su patrimonio con lo cual a más de todo esto también daremos nuestro apoyo a
esta moción, gracias.”
A continuació l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup
municipal de Convergència i Unió que diu: “Moltes gràcies senyora Presidenta, en primer lloc
agrair a l’equip de govern que hagi fet les modificacions que nosaltres hem proposat en el text
original d’aquest punt de l’ordre del dia i així poder donar-li suport malgrat la crítica evident que
hi de la gestió respecte aquestes qüestions del govern del partit al qual jo represento a través
del grup municipal, accepto la crítica que això suposa i a més m’hi sumo com vostès veuen.
Però només una consideració, a partir del seu argumentari regidora Carbonell ho comento, i és
que vostè parla de la manca de criteris i en canvi no fa referència a que degut al canvi de la
Constitució que van signar PP i PSOE, que va provocar que el primer que s’hagi de pagar en
els diferents nivells de l’administració sigui el endeutament als bancs i no pas totes les altres
qüestions, fa que més enllà de que aquests criteris que vostè comenta també tinguem una
pressió legal que va més enllà de Catalunya i que haguem de posar també sobre la taula, però
en tot cas moltes gràcies per les modificacions i donarem suport.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICVEUiA que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Nosotros daremos apoyo a esta propuesta que el
equipo de gobierno trae a debate ahora, porque creemos que es de justicia, los pequeños
comercios como son la farmacias, las distribuidoras de los medicamentos, pues están
padeciendo la crisis como los pequeños Autónomo, y es un acto más de la sangrienta y el
sacrificio que están haciendo pagar a los trabajadores y a la sociedad en general con esta mal
llamada crisis, pero la verdad es que es una estafa. Gracias y felicidades al equipo de gobierno
y a la Señora Carbonell por presentar esta propuesta.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup
municipal del Partit Popular que diu: “Desde esta formación política como no podía ser de otra
forma daremos soporte a esta moción. Gracias.”
A continuació l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Cristina Fàbregas regidora del grup
municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia que diu: “Gràcies senyora Alcaldessa, des de
l’AEB donarem suport a aquesta proposta perquè entenem que les farmàcies son un esglaó
més del nostre sistema sanitari i en cap cas ens podem permetre el luxe de deixar-los perdre
com està succeint amb la resta del nostre sistema sanitari, per tant votarem a favor. Gràcies.”

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat l’acord que literalment diu:

“L’acumulació de quatre mesos d’impagaments del Catsalut en les factures de medicaments,
sumada a les successives retallades de preus i marges de benefici, ha deixat el sector de les
oficines de farmàcia en una situació molt propera al col·lapse, amb conseqüències que poden
arribar a ser molt greus: des del tancament definitiu de negocis fins al perill de desprovisió de la
ciutadania.
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Els retards en els pagaments del Catsalut als farmacèutics no són un fet aïllat, sinó que se
sumen als que pateix tot el sistema sanitari públic de Catalunya. Els cobraments semblen
sotmesos al atzar (un mes no cobren els sociosanitaris, l'altre els hospitals, el següent les
farmàcies...), i això genera una gran incertesa i inquietud, i agreuja la dramàtica situació
financera de gran part dels proveïdors.
El sector de les farmàcies és una peça fonamental en l’accés dels usuaris als medicaments i
una de les primeres línies assistencials del sistema sanitari, per la qual cosa els perjudicis que
pugui patir poden afectar greument tot el sistema. Tampoc no podem oblidar que gran part dels
farmacèutics són treballadors autònoms o petits empresaris que aquest problema col·loca a la
vora del tancament en un entorn en el qual qualsevol lloc de treball és un bé de valor
incalculable.
Amb els impagaments reiterats el sistema sanitari públic es situa a la vora d’un precipici, i deixa
a la seva sort els autònoms amb petits negocis que deia defensar. Estem davant d’un govern,
sense solucions, sense prioritats clares, sense noves idees i sense força ni capacitat de diàleg
davant el govern de l’Estat, el qual està sotmetent Catalunya a una situació d’asfíxia econòmica
i financera.
És per això, que cal recuperar el consens perdut amb el sector mitjançant l’impuls de la Mesa
del Medicament de Catalunya, òrgan constituït al 2009 amb tots els agents relacionats amb el
sector del medicament a Catalunya: la indústria, la distribució, les oficines de farmàcia, els
consells de col·legis professionals, les patronals del sector, els fòrums de pacients, els experts
de diverses institucions, i el Departament de Salut, que faciliti trobar camins per a superar
aquesta situació.
Cal garantir que la ciutadania no es veurà privada dels medicaments que els són necessaris
per la cura de la seva salut, sense fer-los patir més repercussions en la seva malmesa
economia.
Per tot això, s’acorda:
Primer. Instar el Govern de la Generalitat a la convocatòria immediata d’aquesta mesa per
arribar al més aviat possible a una proposta consensuada d’estructura de finançament del
sistema, que fixi les prioritats i distribueixi els recursos de manera equilibrada entre tots els
actors implicats.
Segon. Alhora demanar al Govern de l'Estat amb càrrec al FLA, Fons de Liquiditat autonòmica,
una partida finalista suficient per a fer front amb caràcter immediat els pagaments pendents.
Tercer. Traslladar aquests acords al Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, als
Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC i l’ACM, a les entitats socials i ONG
del municipi i als mitjans de comunicació locals.”

4. REFORMA URGENT DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ I DE SUPORT A LA ILP DE
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA

Es retira de l’ordre del dia la proposta d’acord de reforma de la RMI i de suport a la ILP de
renda garantida.

5. DEMANANT LA CONTINUITAT
TELEASSISTENCIA

DEL FINANÇAMENT DEL SERVEI LOCAL DE

La secretària llegeix la proposta d’acord:
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la regidora de Benestar Social senyora Montserrat
Carbonell que diu: “La Direcció General de l'IMSERSO ha fet oficial que a partir del proper dia
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31 de desembre posarà fi al "Programa de Teleassistència Domiciliària". D'aquesta manera tant
la Diputació de Barcelona com les administracions locals hauran de fer front al 29% de
finançament que, fins ara, assumia, el que dificultarà, encara més, l'equilibri pressupostari de
les arques municipals.
Des de l'any 2005 aquest servei ha permès que les persones dependents hagin pogut
conservar la seva autonomia personal, vivint a les seves llars i sense renunciar a les seves
xarxes familiars i socials, mitjançant un dispositiu d'alarma que s'activa en cas d'emergència o
necessitat.
Un servei exitós que ha anat creixent de forma exponencial, passant de 4.868 serveis l'any
2005 als 61.000 actuals.
Exigim al Govern de l'Estat la continuïtat del servei en els termes i les condicions fixades fins el
moment, ja que les administracions locals no podem continuar assumint un increment en la
prestació de serveis, sense que aquesta vagi acompanyada de finançament“.
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de
Plataforma per Catalunya que diu: “Decir que desde PXC, como no puede ser de otra manera,
daremos nuestro apoyo a esta moción”.
A continuació l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup
municipal de Convergència i Unió que diu: “Gràcies, senyora Presidenta, nosaltres també
donarem suport a aquesta moció”.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICVEUiA que diu: “Muchas gracias señora Alcaldesa. ICV-EUiA también dará apoyo a esta
propuesta que se trae ahora a debate al Pleno, y quizá solo hacer un pequeño añadido, o pedir
añadir el notificar esta propuesta de acuerdo también a la Federación de Municipios de
Catalunya, ya que no consta que se le notifica, a la Generalitat, a la Diputación y el govern de
l’Estat, a las entidades que trabajan más asociadas con los municipios, de más proximidad al
ciudadano, esa es a la Federación y a los nuevos socios, a la Asociación Catalana de
Municipios también hay que hacerles llegar que estamos en contra de que tanto desde del
govern central y desde las diferentes directrices políticas y neoliberales, pues están una vez
más diezmando o golpeando a los más débiles, a la parte más débil de esta sociedad. Hace
muy poco hablábamos de las ayudas a los centros especiales de trabajo. Hace muy poco lo
hablábamos aquí en este Pleno, y algunos de los que estamos aquí sentados estuvimos
acompañando a estas personas con algún tipo de discapacidad física y sensorial, para pedir
que se mantuvieran este tipo de ayudas. Pues bien, en principio se ha arrinconado hasta estas
personas, pero es que ahora aislarlos ya físicamente y telepáticamente, sino se lo pueden
pagar. Y los que se lo pueden pagar, yo os aseguro que serán pocos. O sea, es un acto
inhumano, insensible e insolidario”.
Intervé seguidamente la senyora Saray Muñoz, regidora del grup municipal del PP, que diu:
“Gracias, Sra. Alcaldesa, nosotros también votaremos a favor“.
A continuación intervé la senyora Montserrat Montañés, regidora del grup municipal de l’AEB,
que diu: “Gràcies. Nosaltres també donarem suport a aquesta proposta d’acord. Estem davant
d’una nova retallada que afecta les politiques socials. Estem davant d’una retallada que torna a
recaure una altra vegada més sobre la població més vulnerable. Curiosament retallades que
venen des de les administracions més llunyanes al ciutadà, aquestes retallades no venen del
municipi, venen de les administracions que no saben quin color d’ulls tenen els ciutadans dels
que es beneficien d’aquestes prestacions. Afortunadament el nou contracte contempla unes
rebaixades sobre el preu públic dels aparells i l’impacte sobre les arques municipals aquesta
vegada no serà tant important com podria haver estat sinó hagués anat també acompanyada
d’aquesta rebaixa sobre el preu públic, però evidentment rebutgem qualsevol retallada que
s’adreci a les polítiques socials, perquè en aquests moments ha de ser prioritaritat”.
L’alcaldessa diu: “Doncs agafem el prec del regidor d’ICV-EUiA de comunicar a les dues
entitats municipalistes de Catalunya”
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Es procedeix a la votació de la proposta, la qual s’aprova per unanimitat de tots els grups
municipals.
S’acorda:
“L’any 2005, la Diputació de Barcelona subscrivia un conveni de col·laboració entre
l’IMSERSO, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), i les administracions
locals, que permetia la concreció del servei de teleassistència. Un servei que permet que les
persones dependents, ja sigui per qüestió de cicle vital i/o de discapacitat, puguin conservar la
seva autonomia personal, vivint a les seves llars i sense renunciar a les seves xarxes familiars i
socials, mitjançant un dispositiu d’alarma que s’activa en cas d’emergència o necessitat.
Aquesta col·laboració interadministrativa, tant en la gestió del servei com en el finançament del
mateix (28.38% IMSERSO, 29.62% Diputació de Barcelona, i 42% administracions locals) ha
permès la viabilitat d’una prestació essencial per la vida de les persones dependents. Prestació
que ha anat incrementant-se paulatinament en la demarcació de Barcelona, passant de 4.868
serveis l’any 2005 a 51.046, l’any 2009, i a més de 61.000 serveis a l’actualitat. Aquest
increment exponencial de 2005 a 2009, es deu a la implementació tant de la Llei 12/2008 de
Serveis Socials, com de la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la
Dependència, ambdues liderades pels governs del PSC i PSOE respectivament.
Com mostren les dades, la corresponsabilitat ha estat la clau de l’èxit en la prestació d’ aquest
servei, motiu pel qual és preocupant que la Direcció General de l’IMSERSO hagi comunicat
oficialment que a partir del 31 de desembre d’enguany, posa fi al “Programa de Teleassistència
Domiciliària”, i que per tant la Diputació de Barcelona i les pròpies administracions locals
hauran de fer front al finançament que, fins ara, assumia l’IMSERSO, el que dificultarà, encara
més, l’equilibri pressupostari de les arques municipals.
Per tot això, s’acorda:
Primer. Manifestar la conformitat de l’Ajuntament de Badia del Vallès amb la implantació del
Servei Local de Teleassistència, atès que aquest és un servei que dóna cobertura al dret a
l’atenció assistencial de les persones dependents, que es troben en una situació d’especial
vulnerabilitat.
Segon. Expressar el convenciment que el model de cooperació i de cofinançament
interadministratiu (IMSERSO, FEMP, Diputació de Barcelona i administracions locals) ha
possibilitat la viabilitat del servei de teleassistència, i que per tant ha de tenir continuïtat en els
termes i condicions fixades fins el moment, ja que les administracions locals no poden
continuar assumint un increment en la prestació de serveis, sense que aquesta vagi
acompanyada de finançament.
Tercer. Exigir al Govern de l’Estat que mantingui la corresponent aportació pressupostària vers
el Servei Local de Teleassistència, ja que aquest ha de ser un servei bàsic i essencial de la
cartera de serveis dels serveis socials municipals.
Quart. Fer arribar aquest acord al Govern de l’Estat, a la Generalitat de Catalunya, a
l’IMSERSO, a la FEMP, a la FMC, a l’ACM i a la Diputació de Barcelona.

6. MOCIÓ AEB: CONDEMNA A L’AGRESSIÓ TREBALLADOR AJUNTAMENT DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET
Es dóna lectura de la moció presentada.
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Carlos Santervás, regidor del grup
muncipal de l’AEB, que diu: “Desde la AEB decir que la moción es bastante explícita, pero
recordar que un cargo público tiene que dar ejemplo y al menos como lo vemos desde AEB,
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que este asiento no es nuestro, es de una parte de la ciudadanía, por eso es tan importante dar
ejemplo”.
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de
Plataforma per Catalunya que diu: “Sin meter mucha caña ni querer liarla más. Ellos han
puesto una versión, a mis oidos ha llegado otra, que no fue tanto como una persona llegó y le
dio un puñetazo así por las buenas. Esto lleva un dia tras otro, tras otro, tras otro, y
discrepancias con alguna gente, como yo mismo he tenido aquí en este Ayuntamiento, que no
hemos llegado a las manos pero bueno, hemos tenido discrepancias, insultos, amenazas, etc.
También las he recibido yo. Puede que yo también haya discrepado e insultado en algún
momento, lo reconozco. Pero yo también las he recibido. Entonces, hay que ponerse en la
situación de los dos casos. ¿Que condenamos la violencia? Claro que condenamos la
violencia, no faltaría más que no la condenásemos, pero eso no quiere decir que estemos
amariconados y que si nos vienen a insultar, amenazar y a insistirnos, y a meterse con
nosotros, nos quedemos callados y de brazos cruzados esperando a que venga lo que Dios
quiera. Un dia me insultan, otro me amenazan, el tercero me querrán pegar en la calle. ¿Qué
hago, me quedo de brazos cruzados? No, señores, no se equivoquen. Pelearemos, y ya está.
No es...mire, Sr. Santervás luego me contesta, porque ahora que saca el tema le diré que
usted, usted sin ir más lejos, en la puerta de este Ayuntamiento un dia que se lió aquí un poco
y yo salí fuera, usted mismo de su boca me dijo, sino quieres problemas es mejor que te vayas.
¿Como me lo tomo? ¿Como un consejo o como una amenaza? ¿Como me lo tomo? Como una
amenaza. Y ahora cuando quieras, usted y yo, ya está. Claro como el agua”.
L’alcaldessa diu: “Vamos a ver. No entremos en un juego de provocaciones. Cada uno con sus
actos se manifiesta como lo que es, y seguimos con las palabras que para eso estamos aquí,
para hablar. Y para dialogar, no para dar golpes”.
A continuació l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup
municipal de Convergència i Unió que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Nos se ben bé que
dir. En tot cas al principi de la legislatura em vaig fer un propòsit i intentaré mantenir-lo, que es
no donar resposta a determinades actituds, sinó simplement el que faré ara es dir que dono
suport a aquesta moció, i evidentment rebutjar qualsevol tipus de violència, perquè mai la
violència és excusa de res. Ni verbal ni física. Per tant, ni càrrecs públics ni no càrrecs públics.
Les energies es canalitzen de moltes maneres, no a través de l’agressivitat, i el respecte és
senyal de cultura política i també de democràcia. Per tant, simplement nosaltres donarem
suport”.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICVEUiA que diu: “Muchas gracias señora Alcaldesa. Estamos en contra de la violencia y en contra
de las agresiones, y en contra de la discriminación. Estamos en contra, aquí todos somos
iguales y somos diferentes. Somos diferentes y somos iguales. Y este mensaje lo tendríamos
que entender e intentar interpretar también. A esta propuesta que trae a debate el grupo
municipal de la AEB, el grupo municipal al que yo represento en este Consistorio le vamos a
dar apoyo”.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup
municipal del Partit Popular que diu: “Desde esta formación...lo siento, disculpas. Me he
quedado un poco en blanco. Desde esta formación política, lógicamente apoyaremos esta
moción y consideramos que al igual que todos los regidores de este Consistorio, que cualquier
tipo de violencia o agresión verbal, física, ideológica, cultural, religiosa...toda aquella agresión,
toda aquella violencia no tiene justificación. Cuando hay violencia el respeto y las palabras se
pierden, con lo cual nosotros somos representación de una parte de la ciudadanía, y como tal
debemos ejercer el libre derecho democrático al diálogo y jamás utilizar la violencia bajo ningún
aspecto. Desde luego no podía ser de otra forma. Apoyaremos la moción”.
Intervé seguidament el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Bé,
simplement afegir que aquesta moció no es una declaració d’uns suposats fets, es una moció
gairebé calcada a la que dos dies més tard de l’agressió, van emetre tots els portaveus de
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a excepció òbviament del senyor de PXC. Jo crec
que es bastant explícit. Aquests fets no tenen justificació, s’han de condemnà evidentment, i
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hem d’exigir a PXC com diu la moció, que es comporti d’acord amb les normes de respecte que
correspon a l’actuació política en un estat de dret”.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan Antonio Lancho Tinent d’alcaldessa de l’àrea
d’Urbanisme, Medi Ambient que diu: “Simplemente para manifestar que vamos a dar soporte a
esta moción, no le vamos a poner más adjetivos ni vamos a adornarla más. Yo creo que ya se
ha dicho bastante, y cada uno tomará nota y sacará sus propias conclusiones”.
L’alcaldessa diu: “Jo només afegir que a mi em correspon com a presidenta d’aquest Ple
mantenir l’ordre i la compostura malgrat que de vegades se m’ha fet el retret de que no ho faig
com ho hauria de fer, però penso que en el moment en què es falta al respecte s’ha de tallar
una actitud de falta de respecte, senyor Ortiz. I nosaltres com ha dit al començament el senyor
Santervás som càrrecs públics i tenim un dret, perdó un deure afegit al de qualsevol persona, i
es d’estar aquí, donar exemple i evidentment com que som persones que som jutjats per la
ciutadania perquè així ha de ser, de vegades ens trobem que hem de rebre coses que no ens
agraden, i forma part del càrrec. I el que es dedica a la cosa pública doncs ho ha de saber, i
sinó, s’hauria de dedicar a una altra cosa per a mantenir l’estatut de ciutadà com qualsevol altre
ciutadà. En el moment en que et tornes representant de la ciutadania, doncs va amb el càrrec,
diguem-ne”.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria amb 14 vots a favor (6 PSC, 4 AEB, 2 PP,
1 ICV-EUIA, 1 CIU i 1 vot en contra (PXC) l’acord següent:
Davant l’agressió a un treballador de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet membre de
Gent de Gramenet (GG), que el passat divendres 12 d’abril va rebre un cop de puny a la cara
per part del regidor i portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya (PXC) a
l’Ajuntament precedits d’insults i amenaces,
S’acorda:
Primer . El rebuig més enèrgic d’aquests fets, que no poden tenir cap justificació.
Segon. La condemna de qualsevol acte de violència física o verbal que afecti tant als ciutadans
com les ciutadanes especialment per part d’un càrrec públic.
Tercer. Exigir a PXC que es comporti d’acord amb les normes de respecte que corresponen a
l’actuació política pròpia d’un estat de dret.
Quart. Traslladar els següents acords al grup municipal de Gent de Gramenet, a l’Ajuntament
de Santa Coloma de Gramenet i a la direcció de Plataforma per Catalunya.

II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE LA NÚM. 823/12 FINS LA
826/12 I DE LA 77/13 FINS LA 187/13

La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:
Núm. 823/12, de 20 de desembre, d’aprovar el Cànon de Concessió de connexió d’aigua, la
taxa d’ocupació del Subsòl de SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, S.A. de diferents exercicis, així com aprovar la prescripció d’obligacions reconegudes
de Pressupostos tancats.
Núm. 824/12, de 31 de desembre, d’aprovar diferents relacions de documents comptables
tramesos per les Àrees gestores de les despeses.
Núm. 825/12, de 31 de desembre, de transferència de crèdit a diferents partides d’estats de
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despeses per a l’exercici de 2012.
Núm. 826/12, de 30 de novembre, d’aprovar variacions de nòmina que afecten al personal dels
mesos d’agost, setembre, octubre i novembre de 2012.
Núm. 77/13, de 5 de febrer, de deixar sense efecte diferents expedients sancionadors incoats
per infraccions de circulació, sobreseïr els mateixos i procedir al seu arxiu.
Núm. 78/13, de 5 de febrer, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13006761 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. 79/13, de 14 de febrer, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 18 de febrer
de 2013.
Ním. 80/13, de 15 de febrer, d’aprovar la justificació dels ajuts econòmics atorgats per la
Diputació de Barcelona, en l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació de
2012.
Núm. 81/13, de 8 de febrer, de renunciar a la subvenció concedida per l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, per import de 2.000,00
euros i destinada a la dinamització del teixit comercial.
Núm. 82/13, de 28 de gener, d’aprovar i subscriure un conveni de col.laboració per a la
formació pràctica en centres de treball, amb el Centre de Secundària Institut de Badia del
Vallès.
Núm. 83/13, de 11 de febrer, d’autoritzar l’OVP a la senyora Josefa Rodriguez Heredia,
per a la instal.lació d’una parada per a la venda de palmes i palmons el dia 21 de març
de 2013.
Núm. 84/13, de 12 de febrer, de desestimar les al.legacions presentades en l’expedient
1200000079 de sanció per infracció de circulació, imposar la sanció corresponent i comunicarho a l’Organisme de Gestió Tributària.
Núm. 85/13, de 12 de febrer, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13007936 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. 86/13, de 4 de febrer, d’aprovar i subscriure un conveni de col.laboració per a la formació
pràctica en centres de treball, amb el Centre de Secundària Institut Badia del Vallès.
Núm. 87/13, de 15 de febrer, d’estimació de les al.legacions presentades en l’expedient
sancionador 1200000078, i anul.lar i arxivar l’expedient d’acord amb la part expositiva i
l’informe de la Policia Local.
Núm. 88/13, de 18 de febrer, de requerir a la senyora Marisol Garcia Quintana perquè esmeni
els defectes formals de la seva reclamació patrimonial per danys soferts en el seu vehicle.
Núm. 89/13, de 18 de febrer, de nomenar funcionaria interina per màxima urgència la senyora
Clara Giol Fornaguera, amb la categoria de diplomada en treball social, no abans del dia 19 de
febrer i fins el dia 1 d’agost de 2013, data de finalització dels permisos concedits a la senyora
Carolina Sánchez Braut.
Núm. 90/13, de 21 de febrer, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 25 de febrer
de 2013.
Núm. 91/13, de 20 de febrer, de concedir llicència urbanística núm. 2013/009 a TELEFÒNICA
DE ESPAÑA, per a la realització d’obres de reparació de conductes obturats a la Via de la
Plata/Algarve.
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Núm. 92/13, de 22 de febrer, de convocatòria del Ple municipal pel dia 27 de febrer de 2013.
Núm. 93/13, de 22 de febrer, de canviar l’instructor designat en l’expedient de responsabilitat
patrimonial 10/2012.
Núm. 94/13, de 22 de febrer, d’atorgar al senyor Juan José Crespo Piñol la concessió de la
tarja d’armes per un període de validesa d’un any
Núm. 95/13, de 21 de febrer, de canviar l’instructor designat en l’expedient de responsabilitat
patrimonial 3/2012.
Núm. 96/13, de 21 de febrer, de canviar l’instructor designat en l’expedient de responsabilitat
patrimonial 7/2012.
Núm. 97/13, de 20 de febrer, de donar com a vàlida la llista de guanyadors del 43è concurs
d’aparadors, i aprovar un document comptable ADO per import de 300 euros.
Núm. 98/13, de 25 de febrer, d’autoritzar la transmissió de l’autorització administrativa per a
l’exercici de la venda no sedentària al lloc del mercat ambulant núm. 79, sol.licitada per la
titular, en favor de la seva filla.
Núm. 99/13, de 20 de febrer, d’estimació de les al.legacions presentades en l’expedient
sancionador 1200000059, i anul.lar i arxivar l’expedient d’acord amb la part expositiva i
l’informe de la Policia Local.
Núm. 100/13, de 20 de febrer, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13008992 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. 101/13, de 20 de febrer, d’estimar les al.legacions presentades en diversos expedients
sancionadors, sobreseient els mateixos i procedint al seu arxiu, sense declaració de
responsabilitat.
Núm. 102/13, de 26 de febrer, 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 gener al 26 de
febrer de 2013.
Núm. 103/13, de 20 de febrer, de presentar a la Comissió Europea un projecte de cooperació
bilateral amb l’Ajuntament de Portsmouth i sol.licitar una subvenció de 23.600,00 euros,
destinat a fomentar les oportunitats del joves del municipi.
Núm. 104/13, de 25 de febrer, de rectificar la núm. 738/11, de 20 de setembre, pel que fa a
valor econòmic, i reconèixer a la senyora Cristina Vidal Ferré el vuitè trienni del Grup A
Subgrup A2, amb efectes de l’1 de setembre de 2011.
Núm. 105/13, de 27 de febrer, de fer efectiva la baixa de la senyora Encarnación Romero
Abadia del padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell
d’Empadronament de 13 de febrer de 2013, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 26/12.
Núm. 106/13, de 27 de febrer, de fer efectiva la baixa de la senyora Blasia Lara Ramírez del
padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell
d’Empadronament de 13 de febrer de 2013, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 28/12.
Núm. 107/13, de 27 de febrer, de fer efectiva la baixa de la senyora Mónica Mariana
Suquinagua del padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del
Consell d’Empadronament de 13 de febrer de 2013, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 37/12.
Núm. 108/13, de 27 de febrer, de fer efectiva la baixa del senyor Tarik El Mrini del padró
municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell d’Empadronament
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de 13 de febrer de 2013, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 44/12.
Núm. 109/13, de 27 de febrer, de fer efectiva la baixa de la senyora Noemí Bellos Rodríguez
del padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell
d’Empadronament de 13 de febrer de 2013, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 43/12.
Núm. 110/13, de 27 de febrer, de fer efectiva la baixa del senyor Pablo Amores Gálvez del
padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell
d’Empadronament de 13 de febrer de 2013, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 42/12.
Núm. 111/13, de 27 de febrer, de fer efectiva la baixa del senyor Carlos Martínez Domínguez
del padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell
d’Empadronament de 13 de febrer de 2013, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 41/12.
Núm. 112/13, de 27 de febrer, de fer efectiva la baixa de diferents veïns del padró municipal
d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell d’Empadronament de 13 de
febrer de 2013, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 40/12.
Núm. 113/13, de 27 de febrer, de fer efectiva la baixa del senyor José Maria Fernández Olmo
del padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell
d’Empadronament de 13 de febrer de 2013, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 38/12.
Núm. 114/13, de 27 de febrer, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Angel Ribatallada Prados.
Núm. 115/13, de 27 de febrer, de justificar parcialment la subvenció atorgada per la Diputació
de Barcelona destinada a activitats esportives.
Núm. 116/13, de 28 de febrer, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 4 de març
de 2013.
Núm. 117/13, d’1 de març, de concessió de tarja d’armes al senyor Daniel Vázquez Rus, per un
període de validesa de dos anys.
Núm. 118/13, de 25 de febrero, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13010522 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. 119/13, de 27 de febrer, de desestimar les al.legacions presentades en l’expedient
P130642778 de sanció per infracció de circulació, imposar la sanció corresponent i comunicarho a l’Organisme de Gestió Tributària.
Núm. 120/13, de 27 de febrer, de prendre coneixement de les obres a realitzar pel senyor
Manuel Gómez Granados, expedient núm. 2013/012, i aprovar la liquidació provisional de la
taxa per permisos d’obres no subjectes a llicències urbanístiques per import de 17,62 euros.
Núm. 121/13, de 27 de febrer, de prendre coneixement de les obres a realitzar pel senyor
Antonio González Diaz, expedient núm. 2013/013, i aprovar la liquidació provisional de la taxa
per permisos d’obres no subjectes a llicències urbanístiques per import de 17,62 euros.
Núm. 122/13, de 4 de març, de concessió de tarja d’armes al senyor David Sousa Belmonte,
per un període de validesa de dos anys.
Núm. 123/13, de 26 de febrer, de sol.licitar a la Generalitat de Catalunya, dins el Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya per al període de 2013-2016. l’ajut econòmic de 260.179,35
euros per al manteniment de la prestació del servei de neteja viària municipal.
Núm. 124/13, de 28 de febrer, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució, modalitat titular no conductor, al senyor Teófilo del Valle Bersieres.
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Núm. 125/13, de 6 de març, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 11 de
març de 2013.
Núm. 126/12, de 4 de març, d’aprovar la liquidació de la taxa per l’ocupació temporal de
la via pública per import de 1.362,72 euros, per la instal.lació d’una terrassa exterior en
el local del C/ Menorca, 2.
Núm. 127/13, de 4 de març, de prendre coneixement de les obres a realitzar pel senyor John
Mateus Medina, expedient núm. 2013/016, i aprovar la liquidació provisional de la taxa per
permisos d’obres no subjectes a llicències urbanístiques per import de 17,62 euros.
Núm. 128/13, de 4 de març, de concessió d’una bestreta per diferents imports a diversos
treballadors i funcionaris, amb càrrec al concepte no pressupostari 10050.
Núm. 129/13, de 28 de febrer, de concessió d’una bestreta de 500 euros a la senyora M.
Rosario Torrecilla Blanco, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària
de juny de 2013.
Núm. 130/13, de 28 de febrer, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros a la
senyora M. Rocio Matillas Aparicio, sense interès i a compte de les retribucions de la paga
extraordinària del mes de juny de 2013.
Ním. 131/13, de 23 de gener, de variacions de la nòmina del personal del mes de gener de
2013.
Núm. 132/13, de 27 de febrer, de nomenar interinament el senyor Antonio Jabalera Mateo, per
tal de cobrir la vacant accidental del lloc d’auxiliar de manteniment conserge, originada per la
situació d’IT del senyor Agustín Padilla Carrero, no abans del dia 28 de febrer de 2013 i fins la
reincorporació del funcionari substituït.
Núm. 133/13, d’1 de març, d’autoritzar a Sterling Dance Studio, S L, a fer ús de la sala d’actes
de l’auditori municipal, els dies 9 i 10 de març de 2013.
Núm. 134/13, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament al senyor
Teófilo del Valle Bersieres, davant el seu domicili de l’av. Mediterrània, 20.
Núm. 135/13, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament al senyor
Rubén Mancera Fernández, davant el seu domicili del c/ Santander, 1.
Núm. 136/13, d’establir els ajuts socials equivalents a les quotes de l’impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana, generades en operacions de dació en pagament a
diversos contribuents.
Núm. 137/13, de 19 de febrer, de concessió d'ajuts de fons social segons Conveni i Acord
regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, corresponents al mes
de febrer de 2013.
Núm. 138/13, de 11 de març, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Manuel Angel Gutiérrez Escobosa.
Núm. 139/13, de de 11 de març, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Mbarek Boutahar.
Núm. 140/13, de 6 de març, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13011727 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. 141/13, de 7 de març, de denegar la concessió de targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució, al senyor Orencio Gómez Diaz, per no complir requisit de mobilitat
reduïda.
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Núm. 142/13, de 8 de març, d’atorgar al senyor Francisco Miranda Becerra la concessió de la
tarja d’armes per un període de validesa de dos anys.
Núm. 143/13, de 13 de març, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Dolores Serrano Torres.
Núm. 144/13, de 12 de març, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Maria del Rocio Matillas Aparicio.
Núm. 145/13, de 7 de març, de prendre coneixement de les obres a realitzar pel senyor
Baldomero Benitez Martínez, expedient núm. 2013/019, i aprovar la liquidació provisional de la
taxa per permisos d’obres no subjectes a llicències urbanístiques per import de 17,62 euros.
Núm. 146/13, de 5 de març, de declarar la senyora Sonia López Martínez en situació
d’excedència voluntària amb efectes del dia 10 de març de 2013.
Núm. 147/13, de 22 de febrer, de variacions de la nòmina del personal corresponents al mes de
febrer de 2013.
Núm. 148/13, de 11 de març, d’aprovar l’expedient de transferència de crèdit núm. 02/2013 a
diferents partides d’estats de despeses per a l’exercici de 2013.
Núm. 149/13, d’1 de març de 2013, de nomenar funcionari de carrera de l’escala
d’administració especial, sotsescala serveis especials, categoria de caporal de la Policia Local,
el senyor Oscar Manuel Chamorro Chamorro, amb efectes del dia 1 de març de 2013.
Núm. 150/13, de 12 de març, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització de la plaça de parking
núm. 100, a favor del Sr. Manuel Guijo Merino fins el dia 1 de juliol de 2053.
Núm. 151/13, de 7 de març, d’adjudicar a Castellat Espectacles, S L, l’actuació d’una cobla de
sardanes, així com el document comptable per import de 1.149,50 euros corresponent al preu
de l’actuació.
Núm. 152/13, de 14 de març, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 18 de març
de 2013.
Núm. 153/13, de 14 de març, de convocatòria de Ple extraordinari pel dia 20 de març de 2013.
Núm. 155/13, de 14 de març, d’aprovar la justificació dels ajuts econòmics atorgats per la
Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria pública per a l’any 2012, de l’àmbit de
suport als serveis i activitats del Pla de concertació any 2012.
Núm. 156/13, de 13 de març, de considerar esmentats els defectes formals i admetre a tràmit la
reclamació patrimonial núm. 04/2013.
Núm. 157/13, d’11 de març, de prendre coneixement de les obres a realitzar per la senyora
Laura Jimena Rodríguez, expedient núm. 2013/018, i aprovar la liquidació provisional de la taxa
per permisos d’obres no subjectes a llicències urbanístiques per import de 17,62 euros.
Núm. 158/13, d’11 de març, de prendre coneixement de les obres a realitzar pel senyor Laura
Jimena Rodríguez, expedient núm. 2013/017, i aprovar la liquidació provisional de la taxa per
permisos d’obres no subjectes a llicències urbanístiques per import de 17,62 euros.
Núm. 159/13, de 14 de març, de concessió d’una bestreta de diferents imports a diversos
funcionaris, amb càrrec al concepte no pressupostari 10050.
Núm. 160/13, de 14 de març, de concedir al senyor Juan Carlos Barranco Trejo el permís per
naixement i de paternitat per naixement del seu fill, a partir del dia 26 de febrer i fins l’1 d’abril
de 2013.
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Núm. 161/13, de 14 de març, de concedir al senyor Rafael Moya Camaron el permís per
naixement i de paternitat per naixement del seu fill, a partir del dia 21 de febrer i fins el 27 de
març de 2013.
Núm. 162/13, de 25 de març, de substitució en el càrrec d’Alcaldia per absència de l’alcaldessa
titular, durant els dies 28 de març a l’1 d’abril.
Núm. 163/13, de 14 de març, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització de la plaça de parking
núm. B14 (boxer), a favor del Sr. Sergio Astasio Cano i la senyora Eva Martínez Gómez fins el
dia 5 de novembre de 2053.
Núm. 164/13, de 13 de març, d’aprovar i signar un contracte amb l’empresa Edicions Mic,
relatiu al disseny i impressió del programa de Festa Major 2013.
Núm. 165/13, de 14 de març, de modificar les fulles de salari del mes de febrer dels senyors
Juan Carlos Barranco Trejo i Rafael Moya Camaron, per incorporar el canvi de circumstàncies
amb els respectius inicis de permís de paternitat.
Núm. 166/13, de 12 de març, de reconèixer al senyor Rodrigo Hernández de Haro la condició
d’indefinit no fix, amb efectes del dia 13 de març de 2013 i fins a la cobertura definitiva de la
plaça, atesa la jubilació ordinària per compliment dels 65 anys del senyor José Fco. Costa
Garcia.
Núm. 167/13, de 6 de març, de declarar el senyor José Fco. Costa Garcia en situació de
jubilació ordinària amb efectes del dia 6 de març de 2013.
Núm. 171/13, de 21 de març, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 25 de març
de 2013.
Núm. 172/13, de 25 de març, d’autoritzar l’OVP al senyor Antonio Larralde Pargaray amb la
instal.lació d’una parada de 2 m. per afilar ganivets, al mercat ambulant els dijous de l’1 de
gener al 31 de desembre de 2013.
Núm. 173/13, de 21 de març, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13014448 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. 174/13, de 22 de març, d’obrir períodes ordinaris per a la sol.licitud d’ocupació temporal
de la via pública durant l’any 2013, per diferents conceptes.
Núm. 175/13, de 22 de març, d’autoritzar l’OVP al senyor Miguel E. Pareja Martínez amb la
instal.lació d’una parada de 1 m. per a la venda de globus i articles de festes, al voltant de la
parròquia, durant el dia 24 de març de 2013.
Núm. 176/13, de 26 de març, de justificar l’import de 70.218,92 euros atorgats per la Diputació
de Barcelona en el marc del Programa Complementari de suport a la solvència financera local i
de garantia de la prestació adequada de serveis públics locals.
Núm. 177/13, de 27 de març, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 2 d’abril de
2013.
Núm. 178/13, de 3 d’abril, 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 28 de febrer al 27 de març de
2013.
Núm. 179/13, de 4 d’abril, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 8 d’abril de
2013.
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Núm. 180/13, de 28 de març, de concessió d’una bestreta per import de 2.400,00 euros a la
senyora Rocio Matillas Aparicio, sense interès i a compte de les retribucions dels 24 mesos
posteriors a la concessió.
Núm. 181/13, de 28 de març, de concessió d’una bestreta de 1.400 euros a la senyora M. de
Mar Medina Ponce, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària
d’estiu de 2013.
Núm. 182/13, de 3 d’abril, de concessió d’una bestreta per import de 2.404,05 euros a la
senyora Rosa Caballero del Castillo, sense interès i a compte de les retribucions dels 24 mesos
posteriors a la concessió.
Núm. 183/13, de 4 d’abril, de concessió d’una bestreta per diferents imports a diversos
treballadors i funcionaris, amb càrrec al concepte no pressupostari 10050.
Núm. 184/13, de 26 de març, de variacions de la nòmina del personal corresponent al mes de
març de 2013.
Núm. 185/13, de 4 d’abril, de desestimar la reclamació patrimonial núm. 7/2012, per no existir
relació de causalitat entre els danys soferts per la demandant i l’actuació de la Corporació.
Núm. 186/13, de 28 de març, de reconèixer a la senyora Pilar Marzábal Expósito la llicència per
assumptes propis durant un període de 6 mesos, a comptar des del dia 12 d’abril i fins el dia 11
d’octubre de 2013.
Núm. 187/13, de 28 de març, d’autoritzar el senyor Lishan Hu l’OVP per a l’instal.lació d’una
terrassa exterior de 15 m2. davant el local ubicat a l’av. Costa Brava, 4, durant el període del
dia 1 de maig fins el 30 de setembre de 2013.
Intervé seguidament el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Faré
una intervenció una miqueta llarga perquè tenim nombrosos dubtes.
Comencem per la primera Resolució d’Alcaldia que es la 823/12, de 20 de desembre, d’aprovar
el cànon de concessió d’aigua, la taxa de l’ocupació de sòl de SOREA de diferents exercicis,
així com aprovar la prescripció d’obligacions reconegudes de pressupostos tancats. Ens
agradaria que ens ressoléssiu un dubte, perquè en el seu moment el grup d’AEB es va abstenir
en aquella modificació de l’addenda del conveni amb SOREA per dos motius. El primer motiu
es que consideràvem que aquells 6.000 euros anyals de garantia per obra nova no podrien ser
suficients o no serien suficients en un futur i ens creava dubtes. I la segona qüestió es perquè
obligava a l’Ajuntament en data màxima de 31 de març de 2013, a abonar els imports
corresponents a l’impagament d’aquest Ajuntament del consum d’aigua municipal del 2009,
2010 i 2011. Llavors al consultar aquesta Resolució llegim, i és això que voldríem que ens
aclarissin, perquè en Comissió Informativa ja es va preguntar i ens van dir no, no, aquesta
quantitat d’aquests imports de 2009 al 2011 no s’ha pagat, tot i que va haver el compromís, i
SOREA ja sap com estan els comptes municipals. La Resolució diu: prescriuen les obligacions
de 2001 a 2011, un import de 246.860 euros i clar, com és de 2001 a 2011, voldria que ens
aclarissin que passa amb l’etapa 2009-2010-2011. Es a dir, es deu? S’ha pagat? Què significa
aquest prescriuen les obligacions? Voldria haver fet la consulta però no he tingut temps
material i per això ho faig aquí. Això pel que fa a la 823.
La núm. 80/13 que diu aprovar la justificació dels ajuts econòmics atorgats per la Diputació de
Barcelona, en l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació 2012. Potser
es una pregunta per a la regidora Gracia. Bé, diversos apartats dins d’aquest Pla de
Concertació, ens agradaria que tot una que sigui possible, se’ns fes arribar a què correspon el
projecte Comunitat de Veïns. Comunitat de Veïns per un import de 8.453 euros de la 80/13.
La següent per la qual voldríem demanar es manifestar la nostra sorpresa per la 81/13, de 8 de
febrer, que diu el següent: de renunciar a la subvenció concedida per l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, per import de 2.000
euros i destinada a la Dinamització del teixit comercial. Clar, en els temps que corren quan tu
vas per l’avinguda Burgos o per qualsevol altre carrer i veus que hi ha botigues tancades, i
llegeixes aquesta Resolució, la justificació de que no s’accepti aquesta Resolució es que
l‘Ajuntament estigui aplicant unes polítiques d’austeritat tant grans que renunciem a una
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subvenció. I bueno, com a mínim sobta que ja que ens concedeixen una subvenció, encara que
sigui per un import com de 2.000 euros, doncs ens agradaria saber que s’ha fet o perquè no
s’ha fet d’una altra manera.
La següent Resolució per la qual voldríem demanar, es la 89/13, de 28 de febrer, que diu de
nomenar funcionari interina per màxima urgència la senyora Clara Giol Fornaguera, amb la
categoria de diplomada en treball social, no abans del 19 de febrer i fins el dia 1 d’agost de
2013, data de finalització dels permisos concedits a la senyora Carolina Sánchez Braut.
Nosaltres voldríem demanar en què ha consistit aquest procés de selecció. Es a dir, com ha
anat, ni que sigui un procediment per màxima urgència, com ha anat aquest procés de
selecció.
La següent per la qual voldríem demanar es la 104/13, i més que demanar es constatar que
nosaltres entenem que es un error. Núm. 104/13, de 25 de febrer, que diu rectificar la 738/11
de 20 de setembre, pel que fa al valor econòmic i reconèixer a la senyora Cristina Vidal Ferrer
el 8è trienni del grup A, subgrup A”, amb efectes d’1 de setembre de 2013. Hem d’entendre que
aquí hauria de dir de 2011. Perquè difícilment pots reconèixer a partir d’una data que encara no
ha passat. Creiem que ha de dir 2011.
La següent es la 123/13, de 26 de febrer, de sol.licitar a la Generalitat de Catalunya dins del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període de 2013 a 2016, l’ajut econòmic de
260.279 euros pel manteniment de la prestació del servei de neteja viària municipal. Pel
quadrienni 2013 a 2016. Be, ens hauria més enllà de la comunicació que es fa formalment avui,
ens hauria agradat haver disposat d’aquesta informació...és un prec, eh? Ens hauria agradat
haver disposat d’aquesta informació amb anterioritat.
La següent consulta fa referència a la Resolució 128/13, i també a la 159/13, que es més que
res manifestar la nostra sorpresa com en un període que l’Ajuntament passa per greus
dificultats econòmiques, i més enllà del dret reconegut als treballadors, que no qüestionem en
cap moment, com hi pot haver en un sol mes dues Resolucions per bestretes per un import
superior a 103.000 euros. 128 i 159. Una es de 76.470 euros i l’altra de 27.100. Manifestar la
nostra sorpresa per un import tant elevat per aquestes bestretes.
La següent es la 136/13, i aquí voldríem, jo crec que tots plegats ens hauríem de felicitar
perquè parla de l’establiment dels ajuts socials equivalents a les quotes per l’increment dels
valors dels terrenys de naturalesa urbana generades en operacions de dació en pagament, a
diversos contribuents. És cert que ara per ara es un import modest, però crec que ens hem de
felicitar.
La següent es la 176/13, de 26 de març, de justificar l’import de 70.218,22 euros atorgats per la
Diputació de Barcelona en el Pla complementari de suport a la solvència financera local i de
garantia de la prestació adequada dels serveis públics locals. Això va ser un compromís que en
el seu moment l’equip de govern va assumir després d’un plec del grup municipal de l’AEB, en
el sentit que qualsevol notificació d’ingressos significativa en aquest Ajuntament seria notificada
en el moment que es produís. Sabíem que això s’havia de produir en un moment o en altre
perquè son dues subvencions, una de 2012 per import de 70.218 euros, i una altra pel 2013 del
mateix import, però crec que l’oposició, estaria bé que en el moment que es produís l’ingrés,
ateses les situacions de les arques municipals, doncs en tinguéssim coneixement”.
L’alcaldessa diu: Passaríem a contestar.
El tema de SOREA ja farem un relat concret de totes aquestes obligacions que ja s’ha donat de
baixa, el que hi ha algunes que corresponen al període anterior i d’altres que suposo que son
apunts comptables de tot...però de tota manera, com que es un tema d’anar punt per punt.
Quedem un matí i ho mirem i ho revisem”.
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Jiménez, tinenta
d’alcaldessa d’Economia i Serveis Generals, que diu: “La Resolución de Alcaldia 89/13, sobre
en que ha consistido el proceso de selección de la interina contratada, esta persona sale de
una oferta que hemos hecho por el SMO, por el Servei Municipal d’Ocupació, y en el Colegio
de Trabajadores Sociales.
De la 104/13 me temo que ha debido haber un error como comentais, en todo caso lo
verificaremos para corregir el año de la Resolución.
En cuanto a las Resoluciones 128 y 159, que se refieren a las bestretas que solicitan los
trabajadores, pues poco que añadir. Manifestar en todo caso que es un derecho de los
trabajadores, que tienen derecho a solicitar esos adelantos, y que desgraciadamente lo único
que reflejan es el estado de precariedad que probablemente tienen para poder tener que hacer
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uso de ese derecho, con lo cual el Ayuntamiento en tanto en cuanto tenga posibilidades, tiene
que atender esas peticiones porque es un derecho de los trabajadores. Nada más”.
L’alcaldessa diu: “La resta de Resolucions li contestarem. El tema del PUOSC em sembla que
es va comentar en una Junta de Portaveus crec recordar, però de tota manera ho tornarem a
revisar i passarem tota la informació al respecte. Sinó hi ha més coses passem a la part de
precs i preguntes”.

2. PRECS I PREGUNTES
La senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP fa dues preguntes:
2.1 Poliesportiu
Intentaré ser muy breve. Se comenta y bueno, al responsable me gustaría hacerle llegar si es
cierto que en Badia se está reformando el polideportivo con tal de implantar una pista de
paddle.
2.2 Tasques Brigada d’Obres
En segundo lugar en un ruego que hago al Àrea de Urbanismo. ¿Sería posible que nos
volvieran a seguir facilitando aquellas tareas que hace la Brigada en el municipio?
El senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, fa una pregunta:
2.3 Adhesió a la ACM
En el punt 2 de l’ordre del dia d’avui parlàvem de la ratificació de la Resolució d’Alcaldia sobre
l’adhesió de l’Ajuntament a l’Associació Catalana de Municipis. Apart de parlar dels dubtes
d’entesa perquè ho feien en un lloc o en un altre, he manifestat un defecte formal en la
tramitació de tot plegat. I ara volem fer constatar el que nosaltres entenem que es un altre
defecte formal, i com es una cosa que es repeteix, doncs haurem de posar esmena. Parla de
l’adhesió al servei integral de la Federación Espanyola de Municipios y Provincias per a
l’assessorament, per a l’optimització de la despesa de les entitats locals associades. Dues
coses. Vostès passen a l’oposició, als grups de l’oposició, un punt perquè entri d’urgència en el
Ple del mes de febrer. No entra d’urgència al Ple del mes de febrer, i entenem que entrarà al
Ple del mes de març, si es que el govern finalment vol adherir-se a la Federació en aquest
servei integral de la Federación Espanyola de Municipios y Provincias. Des del grup municipal
de l’AEB manifestem els dubtes d’aquesta adhesió, i ho explicarem. Aquesta adhesió es un
servei d’assessorament i assistència qualificats per a l’optimització de la despesa i la reducció
de costos de les entitats locals en l’adquisició de serveis i subministraments. Entre d’altres
electricitat, aigua, gas, serveis informàtics. I clar, la justificació que va fer en el seu moment
l’equip de govern es que això no li costava un euro a l’Ajuntament. Però després quan vas
llegint la lletra petita de l’adhesió a aquest conveni resulta que si, que si aquests assessors de
la Federación Española de Municipios y Provincias aconsegueixen una minva, doncs volen un
7% dels ingressos que hagin estalviat. I jo em demano. Què fem nosaltres? No som capaços
d’establir mecanismes de contenció de la despesa? Necessitem algú extern que ens digui com
hem d’estalviar? Son dubtes que ens plantegem. Això d’una banda, després podríem estar o no
d’acord. Però es que clar, la cosa es que això no passa per Ple, sinó que una vegada més en
aquestes defectes formals que de tant en tant sovintegen, estan en el seu dret. Però si vostès
ens donen el parer, volen la nostra opinió, si manifestem la nostra opinió i tanmateix tiren pel
dret, perquè es clar, en comptes d’aprovar-ho en el Ple de març no no, vostès es reuneixen en
la seva Junta de Govern Local, que es la Junta de Govern Local de l’Ajuntament i ho aproven, i
s’adhereixen i ja està, i tira que va. Llavors, si volen tira que va no ens demanin opinió. Facin,
que després ja decidirem. Evidentment volem que ens demanin opinió que per això estem. Per
sumar per construir. Per tant això, dubtes sobre el procediment per a fer-ho, que creiem que no
és adequat, i dos, dubtes sobre si hem de demanar a algú de fora que ens faci allò que
nosaltres mateixos podem fer. Ha d’haver-hi algú perquè em digui com he d’estalviar? I llavors
si m’estalvia 10 cobra una part d’aquests 10? No ho se. Ens genera dubtes. Crec que ho
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podem fer. Aquest era el primer punt sobre el qual nosaltres volíem parlar.
2.4 Transparència
L’altra se que no li agradarà a la senyora Alcaldessa. Fa referència a l’apartat de claredat i
transparència perquè es clar, d’aquellos polvos vienen estos lodos. Per a les persones que son
aquí i que no van estar el mes passat, tots nosaltres , els que hi erem en aquell moment, vam
aprovar el 28 de juliol del 2010 una moció unànimement que deia que havíem de penjar en la
web municipal una sèrie de punts. Concretament 14 punts. 33 mesos més tard, es a dir el mes
passat, nosaltres tornem a presentar aquella moció. En essència la mateixa moció, i amb la
sorpresa que aquells que havien votat a favor doncs ja no ho fan. El grup socialista vota en
contra, el grup de CiU s’absté, i el grup del PP se absté, amb la qual cosa per una simple
qüestió d’aritmètica la qüestió es tomba. Però nosaltres som tossuts i fem la tasca de control o
intentem fer-la de control a allò que es fa i allò que no es fa i com fins que no es demostri el
contrari a allò que es va aprovar el 28 de juliol del 2010 és vigent, doncs li demanem comptes
al govern. Sap greu l’actitud que va tenir en aquell moment la senyora Alcaldessa perquè deia
si, si, això està penjat. Quan després vas a mirar i resulta que si, si, estava penjat. Però ho van
penjar el mateix dia del Ple. A la tarda del Ple. Una estoneta abans del Ple. I clar, això si més
no, no és elegant. 14 punts contenia aquella moció, la del 2010, no la del mes passat, la del
2010, de la qual el mateix dia del Ple van penjar, algunes ja estaven penjades, però van penjar
un total de 10. Però encara en queden 4 que no estan penjades, i nosaltres el que fem es
demanar-li si us plau, si vostè va aprovar una cosa dons ha de complir, perquè un va a l’apartat
allà pestanyeta claredat i transparència i va allà on diu evolució anual del pressupost i les
modificacions aprovades, i està en blanc. És claredat i transparència. En blanc. Claredat i
transparència, aquest es un punt que no hi es, i també no hi es el termini mitjà de pagaments
proveïdors, i la relació anual dels 10 principals proveïdors i contractistes, així com les quanties
de les operacions i l’últim punt que tampoc hi es fa referència a la relació anual dels 10
principals adjudicataris de serveis i les quanties que te amb l’Ajuntament. Per tant, claredat i
transparència si però no tanta. Bé, aquest era el segon punt.
2.5 Piscina d’estiu
I el tercer ja la senyora Antonia ha fet algun apunt, nosaltres no volíem parlar del paddle, però
el que si que és evident des de l’any 94, ara fa 19 anys que som un municipi independent, i és
evident que amb un govern del mateix color, l’abandonament del poliesportiu vell és un fet
inqüestionable. Es a dir, el poliesportiu vell es cau a trossos. I es cau a trossos per desídia, per
deixadesa o perquè volíem fer alguna cosa més xic, o no se. Llavors, nosaltres vam demanar
en el seu moment en Comissió Informativa, explicacions pels nombrosos rumors que corrien
per tot arreu sobre el possible tancament de la piscina d’estiu aquest estiu del 2013, se’ns va
comunicar que no tancarien la piscina el 2013, i nosaltres creiem que el govern ha de donar
explicacions públicament, en Ple municipal, i sobretot com pensa arreglar o que pensa fer amb
la piscina d’estiu”.
L’alcaldessa diu: “Passo a contestar. Contestaré el tema del poliesportiu que es el darrer. El
poliesportiu municipal de Badia del Vallès va estar afectat per un Pla municipal d’ordenació
urbana que va aprovar aquest Ple fa molt de temps, jo no hi era en aquest Ple quan es va
aprovar el projecte de modificació ni vostè tampoc. I els terrenys on està ficat el poliesportiu
municipal que podem entrar si estem o no estem d’acord, sabem quin es el posicionament de la
seva força política, es va descartar com ubicació del poliesportiu. Llavors si que és veritat que
durant anys no s’ha fet res en el poliesportiu municipal perquè els terrenys estaven reservats
per a una altra cosa. Nosaltres hem proposat una modificació del Pla General d’Ordenació
Urbana per a mantenir la instal.lació esportiva exterior en el lloc que està ocupant actualment.
Evidentment en el moment en que s’ha canviat de qualificació els terrenys ens ha tocat un
moment complicat econòmicament, però malgrat tot nosaltres des d’aquest moment hem fet
reformes en la instal.lació. Hem arranjat els vestidors de fora que estan acabats, els vestidors
de dalt de la piscina exterior, tot això son vestidors que estan nous, no és veritat que no s’hagi
fet res, i en aquest any el que començarem son les obres del tancament perimetral per a evitar
totes les incidències que van haver-hi l’any passat, perquè va haver-hi incidències durant el
període d’obertura de la piscina d’estiu, per a evitar tot aquests tipus d’incidències. Vam canviar
els filtres de la piscina l’any passat,o sigui que vam posar els filtres nous de la piscina exterior, i
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anirem acometent les reformes necessàries en la instal.lació esportiva poc a poc. Estem
buscant diners i recursos sota les pedres. Hem aconseguir alliberar unes quantitats d’una
subvenció de la Diputació de Barcelona amb la que poder acometre les inversions aquest any
per a poder obrir la piscina en condicions, i ja això ho vam contestar a la Comissió Informativa i
ho vam tornar a contestar a la Junta de Portaveus, amb la qual cosa deixo el tema per
contestat.
Respecte el tema de claredat i transparència miri, senyor Duran, vostè diu que no va estar bé
que jo digués el que vaig dir en el Ple. Jo això li vaig plantejar a vostè i el meu regidor també,
en la Junta de Portaveus prèvia a Ple. Nosaltres vam demanar la retirada d’aquesta moció
perquè teníem el compromís ferm de fer-ho i vostè ho sabia, el que passa es que no ens va
creure. Llavors si vostè després en el Ple va afermar el que va afermar perquè no es va creure
el que jo li vaig dir, jo amb això no li puc respondre. Si vostè no em va creure i jo li vaig dir que
ho faria i ho vam fer, ho vam dir a la Junta de Portaveus i al Ple, que vam tenir una llarga
conversa. Jo me’n vaig anar però se que després es va quedar amb el regidor, el portaveu del
PSC, llarga estona parlant del tema. I el compromís ferm per part meva, quan jo vaig parlar
amb vostè i el compromís del portaveu del PSC d’anar treballant en aquest tema, estava i es va
plantejar en aquella Junta de Portaveus. Després evidentment en el Ple cadascú defensa el
seu posicionament com considera que ho ha de fer i bueno, penso que hem de també intentar
encaixar les coses que no ens agraden. Les que a mi no m’agraden de vostè i les que a vostè
no li agraden de mi, perquè forma part de les regles del lloc d’aquest Ple. Evidentment jo en la
meva intervenció vaig reconèixer que dels 14 punts 10 si que hi eren. 4 no hi son, de 14, 10.
Penso que es un esforç i es un compromís que estem complint. Evidentment resten 4 i
treballarem perquè tot hi sigui. El compromís hi es. I estem treballant en això.
Després el tema de l’adhesió a la Federació de Municipis, bueno aquesta oferta que ens ha fet
la Federació de Municipis de Catalunya. Vostè diu que es un...la FEMP perdó. Vostè diu que es
un defecte de forma, jo li dic no. L’òrgan competent per a aprovar-ho es la Junta de Govern
Local. Nosaltres podíem haver fet des del començament l’aprovació per Junta i no haver-ho
portat al Ple per demanar el parer dels grups, però ho hem fet al revés. Nosaltres ho vam
presentar en el Ple per a tenir l’opinió dels grups. Nosaltres hem demanat la seva opinió, i el
seu grup ens la ha donat. Podem estar d’acord o no estar d’acord, nosaltres utilitzem els
mecanismes que marca la norma, i la norma diu que això havia d’estar aprovat per la Junta de
Govern, i ens han manifestat en el seu moment i ho fet ara el seu posicionament al respecte
que jo respecto, però també li demano que respecte les decisions de govern que fa l’equip de
govern amb els mecanismes que ens ofereix la llei i son aquests. No hi ha un defecte de forma.
En qualsevol cas hi ha una discrepància de criteris i ja està. I nosaltres el que hem fet es el que
podíem haver fet des del començament, que era aprovar-ho per Junta. Nosaltres vam estimar
més presentar-ho per a demanar l’opinió de tothom. Que no vam tenir el recolzament dels
grups? No passa res. Nosaltres considerem que es un estalvi per l’Ajuntament. Nosaltres
considerem que qualsevol eina que ens permeti aconseguir en una època com la que estem
vivint qualsevol tipus d’estalvi, evidentment a l’Ajuntament no li costa un duro, perquè a la seva
comissió sobre l’estalvi que a nosaltres ens genera, evidentment l’estalvi no serà del 100% sinó
del 93% l’altre 7% se’l emporta l’empresa, i vostè diu, vostès o l’Ajuntament, o el personal de
l’Ajuntament no son capaços de fer-ho? Doncs hi ha coses que no. Coses que el personal que
treballa a l’administració local pot fer una sèrie de coses i les altres s’han de consultar a experts
i no passa res, perquè també de vegades demanem el recolzament de la Diputació de
Barcelona, demanem el recolzament d’altres institucions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
dels tècnics que estan molt capacitats per a temes molt específics. Què ho aconseguim? Doncs
en suposarà un estalvi d’un 93%. Què no s’aconsegueix? Doncs no suposarà cap euro, amb la
qual cosa, com que no hi havia una contraprestació econòmica prèvia, un compromís econòmic
per part de l’Ajuntament, nosaltres vam estimar que era una oportunitat. Què es pot aconseguir
o no es pot aconseguir, però en el cas de que no serveixi per a res diguem-ne a l’Ajuntament
no li costa un duro.
En el tema del paddle. No, no estem fent cap tipus de reforma per a posar una pista de paddle.
És cert que han vingut empreses interessades o per a preguntar per a intentar-ho posar. Les
empreses han parlat amb el regidor i ja està. No hi ha hagut cap tipus de compromís, contracte,
conveni, no ens ha interessat per les raons que sigui. Tampoc no hi ha hagut cap tipus d’oferta
en ferma, han vingut a veure la instal.lació i punt. Però no es farà, de moment, cap tipus de
paddle a la piscina exterior. Hi ha més coses evidentment més importants com es la piscina, i
en eso estamos. Espero que puguem aconseguir...bueno, veure quin es el preu de reforma de
la instal.lació per a intentar fer-ho poc a poc, per a aconseguir tenir una instal.lació en
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condicions que es la que aquesta ciutat es mereix.
Crec que he contestat a tots els precs i preguntes que s’han fet”.

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

21

