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          07/2013 
          
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 26 DE JUNY DE 2013 
 
Badia del Vallès, vint-i-sis de juny de 2013 
 
El Ple de la corporació quan son les dinou hores, es  reuneix a la sala de sessions de l'edifici  
de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la  presidència de la  Sra. Eva Menor Cantador. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno  PSC 
Sra. Raquel Gracia Peral   PSC 
Sra. Montserrat Jiménez Molina  PSC 
Sra. Montserrat Carbonell Rosell  PSC 
Sr. Antonio Sabariego Guerrero  PSC 
Sr. Antonio Rodríguez Yañez   PSC  
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo  AEB 
Sr. Juan Carlos Santervás García  AEB 
Sra. Cristina Fàbregas Moreno   AEB 
Sra. Montserrat Montañés Navarro AEB  
Sra. Antonia Escrivà Castellanos  PP 
Sra. Saray Muñoz Contreras   PP 
Sr. Rafael Muñoz Contreras   PP 
Sr. Eusebio Argueta Chica   ICV-EUiA 
Sra. Marta Figueras i Badia   CiU 
Sr. Raúl Ortiz Parra    PXC 
 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica i l’interventor senyor Raúl 
López Borras.  
 
L’alcaldessa diu: “Abans de començar amb en el primer punt de l’ordre del dia, comentar que el 
punt núm. 2 es retira de l’ordre del dia, i el punt núm. 8 es deixa sobre la taula pel proper Ple 
del mes de juliol. Llavors, comencem amb el punt núm. 1 de l’ordre del dia”.  
 
Oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa i amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre  els 
assumptes de l'ordre del dia: 
 

I. PART DISPOSITIVA 
 

1. Aprovació d’acta de la sessió anterior 
2. Ratificació resolucions d’alcaldia: Es retira 
3. Pressupost Municipal 2013 
4. Compte General 2012 
5. Reglament de venda no sedentària 
6. Moció PXC: Per instar a les entitat financeres a deixar sense efecte el 

cobrament de comissions bancàries per descobert 
7. Moció PXC: Contra la pujada de preus de les escoles bressol públiques de la 

Generalitat de Catalunya 
8. Moció ICV-EUiA: Per garantir els tres àpats al dia a tots els infants en situació 

de vulnerabilitat tots els dies de l’any: Es deixa sobre la taula 
9. Moció AEB: Contra l’homofòbia i la transfòbia 
10. Assumptes sobrevinguts 

 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 

1. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia  
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2. Precs i preguntes 
 
I. PART DISPOSITIVA 
 
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova sense necessitat de lectura l’acta celebrada el dia 29 de maig de 2013  atès que tots 
els membres del consistori disposaven del text. 
 
 
2. RATIFICACIÓ RESOLUCIONS D’ALCALDIA 
 
Es retira de l’ordre del dia la ratificació de la Resolució d’alcaldia núm. 288/13. 
 
 
3. PRESSUPOST MUNICIPAL 2013 
 
La secretària dóna lectura a la proposta presentada. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, primer tinent d’alcaldessa, que 
diu: “Buenas tardes. A nadie se le escapa que hoy vivimos un momento económico y social que 
podríamos calificar como excepcional por su dramatismo y dureza y en la que todos de una 
forma u otra nos vemos inmersos y que hacen que cualquier decisión relacionada con el 
destino del dinero público, del dinero que es de todos y todas deba destinarse a dar respuesta 
a todas estas dificultades. 
Nos encontramos en el momento en que, como cualquier familia, salvando las distancias, nos 
toca calcular los posibles ingresos que podemos obtener y con ello ver que necesidades de 
todas las que tenemos podemos cubrir, esto es priorizar en qué gastamos los recursos, que 
como todos sabemos son limitados. 
También tenemos que poner de manifiesto las dificultades que hemos vivido durante el pasado 
ejercicio por los impagos de la Generalitat que nos hacían prever un escenario incierto, ya que 
el hecho de no tener garantizado el 30% de los ingresos, podía  hipotecar seriamente el gasto 
del año 2013. Esto ha provocado que no pudiéramos contar con el escenario idóneo para 
poder presentar una propuesta de presupuestos con el tiempo necesario para tener un debate 
profundo. 
El equipo de gobierno ha optado por este criterio de prudencia, por el de contención del gasto y 
por el de seguir una línea que ha dado muy buenos frutos el pasado ejercicio 2012 y que se 
verá en el siguiente punto del orden del día. Por ello, la propuesta de presupuesto que 
presentamos a aprobación lo es en la línea de la que aprobamos en el 2012, esto es 
continuista. 
El presupuesto inicial de ingresos está calculado con un criterio de prudencia, en base a 
aquello que efectivamente hemos recaudado durante el año anterior, esto nos da una previsión 
de ingresos, si todas las subvenciones y convenios se cumplen, de 11.713.619,09 euros. 
Con la previsión de ingresos definida toca ver en qué y cómo lo invertimos, teniendo en cuenta 
las necesidades sociales y económicas de nuestra ciudad. 
Hemos mencionado que el presupuesto de 2013 es continuista. Esto significa que en el reparto 
de los recursos, seguimos priorizando los gastos en necesidades básicas ( ayudas de urgencia 
social,  becas, cheques de alimentos...). Es continuista en el mantenimiento de los puestos de 
trabajo. Es continuista en el esfuerzo y la contención del gasto porque durante el año 2012 
hemos mantenido el total de los servicios públicos que ofrecemos a la ciudadanía con menos 
recursos económicos, y ello en algunas ocasiones se ha conseguido gracias a la implicación 
adicional de muchos trabajadores y trabajadoras de esta casa. Quiero aprovechar esta ocasión 
para pedir a todos ellos que continúen en este camino, hoy más que nunca el trabajar en la 
administración pública debe contar con un plus de sensibilidad y compromiso que día a día se 
deber renovar, sin este nivel de compromiso muchos de los objetivos no se conseguirían. 
Más del 60% del presupuesto de gasto total se destina a las áreas de Acción social y cultural y 
Urbanismo y Medio ambiente. 
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La prioridad principal ha sido y es mantener, y en lo posible aumentar, aquellas partidas 
destinadas a las Ayudas sociales, becas y otros gastos sociales, que sirven para Ayudar a las 
personas y familias que peor lo están pasando. 
No nos hemos olvidado del mantenimiento de nuestros edificios municipales que albergan y 
ofrecen servicios a las personas y que son espacios de intercambio y aprendizaje importantes 
para todos y todas. 
Todo esto manteniendo la actual plantilla municipal, algo que en los tiempos que corren y 
viendo lo que pasa a nuestro alrededor merece la pena destacar.  
Debemos continuar con la contención en el gasto corriente a pesar de las subidas impositivas 
del IVA que aún hacen más difícil el día a día, debemos en la medida de lo posible reducir las 
partidas de suministros, que se han disparado por las fuertes subidas que han sufrido el gas, la 
luz, y el agua en los últimos años, algo que se está convirtiendo en un problema al que 
deberemos hacer frente y para ello estamos haciendo un análisis periódico de los consumos y 
aplicando medidas de ahorro energético. 
El presupuesto es un documento vivo, una hoja de ruta que seguir y cumplir, pero esto no nos 
debe encorsetar a la hora de poder adaptarnos a la realidad cambiante en la que estamos 
instaurados.  
Quiero agradecer la comprensión de los grupos a la hora de valorar el trabajo realizado, ya que 
de todos es sabido y nos lo habéis reconocido en muchas de las reuniones mantenidas, que el 
escenario en el que nos toca gobernar no es fácil, que Badia está atravesando muchas 
dificultades, pero a la vez, el tener unos buenos resultados en la liquidación del 2012 y que 
presentaremos en el siguiente punto, avalan que vamos por el buen camino, que a pesar de las 
dificultades y de la escasez de ingresos estamos siendo capaces de administrar muy bien los 
recursos que son de todos y todas, y como el resultado de 2012, nos avala, pedimos el voto 
favorable del presupuesto de 2013 que cumple con los objetivos que nos fijamos en el 2012 y 
que se han cumplido con un excelente resultado. 
Badia del Valles ha pasado por etapas duras de mucha austeridad, pero con la determinación y 
el esfuerzo colectivo ha sido capaz de superar. Los 17 regidores que aquí nos sentamos 
compartimos un mismo objetivo, trabajar por Badia del Valles, y estoy seguro que con el 
espíritu constructivo y luchador que nos une, saldremos de esta situación reforzados. Soy 
consciente que no contaremos con el voto favorable de todos los grupos, pero sé que si 
contaremos con el esfuerzo e implicación de todos y todas. A los que contribuiréis a la 
aprobación de estos presupuestos, gracias por el ejercicio adicional de responsabilidad que 
ejerceréis hoy, pues sabéis que no podemos hacerlo solos. Como bien recordáis en muchas 
ocasiones, gobernamos en minoría y eso implica la corresponsabilidad en la toma de 
decisiones, y esta probablemente es la postura más difícil para quien esta en la oposición, 
gracias de verdad”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de 
PXC, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC no compartimos la elaboración 
de estos presupuestos, ni los presupuestos en si. Tampoco la fecha en que se están 
presentando, pero bueno, aparte de esto nosotros creemos que los verdaderos problemas que 
están viviendo los ciudadanos de Badia no se van a solucionar con estos presupuestos, con lo 
cual nuestro voto será en contra”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. A mi m’agradaria, amb el seu permís, anar una mica 
enrere i situar-nos en el Ple extraordinari que vam fer el passat 2 de maig de 2012, quan vam 
tenir el debat dels pressupostos de l’any passat. En aquell moment es van posar les coses a 
sobre la taula, i es va comentar en termes generals per part del nostre grup municipal, que 
érem capaços de reconèixer tot un seguit de coses que l’equip de govern havia fet pel que feia 
als pressupostos, des de l’absoluta disponibilitat a sol.lucionar els dubtes que poguessin sorgir 
sobre els mateixos, a incorporar les nostres propostes o peticions amb l’objectiu d’encaixar-les 
dins del seu marc pressupostari previst. El problema es que ja ho era aleshores i d’aquí no ens 
hem mogut, hi ha un marc pressupostari previst. La situació econòmica és complicada, això ho 
sabem tots, el senyor Lancho ha fet referència a la mateixa. Jo crec que tots els aquí presents 
després del les multituds de reunions que hem tingut per a parlar de l’estat de liquiditat del 
Consistori o per a parlar del futur de Badia, tots hem treballat i tots sabem exactament quina es 
la complicada situació econòmica que tenim, no només a Badia del Vallès, sinó al nostre 
entorn. Malgrat això o precisament per això, nosaltres l’any passat ja vam posar sobre la taula 
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que en aquesta situació, en aquesta conjuntura, no només ens podíem centrar en el dia a dia, 
sinó que calia un canvi estructural. Calia un canvi de funcionament respecte dels pressupostos, 
i el que calia era dissenyar un nou marc pressupostari en el qual cadascuna de les àrees, de 
l’Ajuntament o com a mínim això nosaltres vam posar sobre la taula l’any passat, cadascuna de 
les àrees de l’Ajuntament de forma tècnica i també política havia de fer una valoració, amb una 
anàl.lisi de costos de què es buscava i cap a on es volia anar, i potser a tres anys vista, 
dissenyar quins eren els ajustos que calia fer. Nosaltres vam demanar allò, a maig del 2012 
se’ns va dir que potser la dificultat de tot plegat i el tempus se’ns havien tirat a sobre, però el 
problema que tenim es que a dia d’avui estem amb els pressupostos de l’any següent i ens 
troben exactament en la mateixa situació. Nosaltres farem exactament el mateix reconeixement 
que vam fer l’any passat, i a més des del grup municipal al qual represento, coincidim amb una 
de les lectures que ha fet també el senyor Lancho, i es efectivament, l’equip de govern ha fet 
avui aquests pressupostos de forma continuista respecte de l’any passat. Extraordinàriament 
continuistes, diria jo. No hi ha canvis importants, però precisament per aquest motiu, nosaltres 
també serem continuistes amb la nostra orientació de vot. Podria fer diverses consideracions a 
tenir en compte, podria comentar el que ja he dit, hi ha elements que em fan estar contenta 
respecte dels pressupostos d’enguany, jo me’n recordo que fa dos anys, i l’any passat també, 
el primer esborrany que se’ns va donar, apart de la retallada o per part dels ajustos 
pressupostaris havien caigut en el pes d’urbanisme, i jo me’n recordo que diversos partits 
havien posat a sobre la taula la necessitat d’explotar la vessant més social d’aquest àrea, i el 
fet d’intentar combatre la degradació òbvia que ha estat patint la nostra via pública en els 
darrers temps. Aquest any això no ha passat i per tant jo estic contenta, es a dir, no es que hi 
hagin elements negatius i distorsionadors respecte els pressupostos, però si que no es el que 
nosaltres esperàvem, ni la forma d’enfocar-ho que nosaltres faríem. Jo no m’estendré més, 
simplement citaré la conclusió de la meva intervenció en el passat Ple extraordinari del mes de 
maig de 2013 on es van aprovar els anteriors pressupostos, amb l’abstenció d’ICV-EUiA i el PP 
i el vot favorable del PSC, perquè és perfectament útil i vàlida per a aquest any. Vaig dir no ens 
estendrem més, no passarem a comentar cadascuna de les partides, el nostre era més aviat un 
plantejament polític de concepte, fruit de la preocupació per la greu crisi que pateix el país en 
general i Badia en particular, i la plena consciència que s’han de fer reformes estructurals per a 
sobreviure el dia a dia de la gestió en aquest context. Esperem que de cara als següents 
pressupostos, això vaig dir, esperem que de cara als següents pressupostos el plantejament 
inicial s’acosti més a com el nostre grup visualitza el treball pressupostari. Però ara per ara, 
queda molt lluny del mateix. Malgrat la consciència de bona disposició i de la feina feta. Per tots 
aquests motius, votarem en contra”. 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. La fuerza política a la cual represento, considera que el 
presupuesto presentado por el equipo de gobierno para este año 2013, llega además de tarde 
en una condiciones que no pueden facilitar el apoyo de los partidos que estamos en la 
oposición. Un ejemplo lo tenemos en lo hecho en el presupuesto,  se ha tratado en un Pleno 
ordinario como este. Normalmente los presupuestos, en este caso los tratamos siempre en 
Pleno extraordinario en el mes de diciembre. Muy a pesar de compartir algunas de las razones 
que ha expresado el teniente alcalde de presupuestos, el Sr. Lancho. Llevamos años 
reclamando una política que tiene unos presupuestos año tras año, nos propone unos 
presupuestos mal. Creemos que son unos presupuestos irreales. Creemos que son unos 
presupuestos poco útiles, que no mejoran la imagen de Badia, que no favorecen la ocupación, 
y no impulsan nuevas líneas de trabajo en temas de igualdad y en educación. Las razones por 
las cuales nosotros votaremos o no nos abstendremos, votaremos en contra de estos 
presupuestos, las intentaré detallar de la mayor brevedad posible a continuación. Nos 
encontramos ante unos presupuestos irreales, como ya lo he dicho anteriormente, con partidas 
de ingresos como los derechos de gestión del bar del Parque Joan Oliver, que en algún 
momento ya sabeis los del equipo de gobierno, porque yo hago referencia a este 
establecimiento, o un incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles conocido como el IBI, de 
un 11,5%, o la subida o un incremento de ingresos del 100% del Impuesto de Actividades 
Económicas, pasando de 30.000 euros a 60.000 euros. Nos encontramos con una subida 
injusta, y porqué no decirlo también, antisocial, del IBI. Porque si vosotros sabeis, hemos 
estado discutiendo en el cuadro de simulación del IBI, que en  ningún momento en el cuadro de 
simulación del IBI llegábamos ni al 10%. Ni al 10% de la subida, en ninguno de los casos de los 
cuadros de simulación que hemos estado discutiendo entre todas las fuerzas políticas, y en el 
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presupuesto, en la última versión que nos habéis presentado, pues esto es lo que hay. 
En cuestiones de ingresos seguimos reclamando una mejor gestión de los ingresos atípicos. 
Se nos plantea una reducción del 35% de los ingresos de las instalaciones deportivas. Una 
reducción de un 35% se nos plantea en la última versión de los presupuestos que nos habeis 
hecho llegar. Y si este problema es real por una bajada de socios, caída de socios, pues 
porqué no plantear el porque está pasando esto, una caída de los socios, a ver si hay una 
campaña real de captación de socios.  
En el tema de la subida del comercio, nos encontramos con una subida  de un 5,5% de los 
comercios, del mercado, y de un 3,5% de las grandes instalaciones como Mercadona, como 
Suma, el Dia, y esto creemos que es un tratamiento injusto al pequeño comercio en Badia. En 
general nos parece la presentación de estos presupuestos, si que es verdad y comparto, 
continuista. Falta de propuesta para ayudar a mejorar a Badia. En el capítulo de inversiones, 
nosotros creemos que es ridícula para  impulsar una política para luchar contra la crisis. Para 
ICV-EUiA  entendemos que es un presupuesto como un mero trámite, no como un instrumento 
útil, y esta percepción se fundamenta, entre otras cosas, en la presentación del presupuesto 
como ya lo he mencionado antes, en este Pleno y no en un Pleno extraordinario para tener un 
verdadero debate presupuestario con cara y ojos. Creemos que se trata de un nuevo 
tipo...salía en la discusión en la agrupación. Un nuevo tipo de sudoku, en que los partidos de la 
oposición tenemos que ir deduciendo cifra y cifra, cifra tras cifra de donde vienen y de donde 
van. Esto nos da a entender que la opinión de la oposición no interesa. Sólo interesa su voto y 
para esto y ante esto, ICV-EUiA nos oponemos radicalmente. El ejemplo de estas partidas 
existen, las podemos ver en la promoción de la ocupación, en el programa 2410, en el que la 
desaparición de la participación del COPEVO de 2012 de 8.200,00 euros deja la partida en un 
0,17%. Si el año pasado tenía una aportación de 8.200,00 euros, en el programa 2415 dejaría 
de ser la caída en un 5,11% como se puede apreciar en otras partidas. Por eso para nosotros 
creemos que es un presupuesto poco riguroso, técnicamente justo y hecho a nuestro entender 
como una obligación, no como un instrumento en el que se basa la acción política de ese 
gobierno o de este gobierno para el 2013. Si bien hay partidas sociales como el plan de empleo 
en un plan de ayudas sociales, que pueden ayudar a aliviar la situación de muchos badienses. 
El presupuesto tiene graves carencias en políticas sociales como la atención domiciliaria que 
cae un 11%. El programa de atención a las mujeres o la dona, cae un 38%, y el programa de 
becas de comedor que el Sr. Lancho ha mencionado, cae un 0,15%. La cuestión de la 
elaboración del presupuesto la vamos concretando con las partidas, por ejemplo la 
1604.4311.27700 que el año pasado fue de 35.000 euros, y este presupuesto nos dice que fue 
de 0 euros, con lo que el porcentaje de incremento en bienes y servicios de esta partida, no es 
un incremento del 104% como nos habeis hecho llegar, sino de un 44,95% . Esto parece una 
falta de respeto, nos parece una falta de respeto a los partidos de la oposición. Entro ahora a 
hablar del tema de consumo de suministros. Nosotros aquí si creemos que hay un disparate, 
de verdad lo decimos. Voy a intentar ilustrarlo como he dicho al principio de mi intervención a la 
mayor brevedad posible. Desde ICV-EUiA  llevamos años reclamando un plan de ahorro 
energético, y nosotros creemos que en vez de presentarnos un plan de ahorro energético, nos 
presentan un plande transtorno energético. Y para muestra un botón. Como se puede 
presupuestar para el programa 3371, o sea del Casal de Joves, 2.500 euros de luz para el 
2011. 700 euros para el 2012, y ¿Cómo se puede presupuestar para el 2013 10.503 euros? 
¿Quien entiendo esto? ¿Esto es un programa de ahorro energético? Esto en la última versión 
que nos habeis pasado de los presupuestos. Y en este tema se dejan por ejemplo de hacer 
cosas incluso de mantenimiento y de conservación del mobiliario  público o de las instalaciones 
municipales, porque el incremento de la luz y de los suministros es enorme.  
A nosotros nos parece que con estos presupuestos lo que intentais es mareanos, y desde ICV-
EUiA creemos que lo que hace falta es establecer políticas concretas reales de medidas de 
ahorro energético. En el tema de inversiones reales no haremos más énfasis. 16.500 euros, 
simplemente ridícula. Esto no vamos a ningún sitio, y la degradación del espacio público 
vosotros la veis. Parterres, jardines, parques, aceras, vallas, etc. etc. etc.  Y sólo salen 
presupuestados 16.500 euros.  
Y finalmente, en la política de recursos humanos, creemos que aqui si que es el verdadero 
sudoku. Si el presupuesto es un sudoku, la cuestión de personal lo es. Contradicción lógica por 
la parte superior del todo. Y es aquí donde nosotros vemos, siempre nos habeis hablado de no 
desaparición de puestos de trabajo, de no amortización de puestos de trabajo y nos lo 
creemos. Pero por ejemplo hay un programa, el de la limpieza de los colegios, que se reduce 
un 48,9% y claro, en el incremento de las empresas externas sólo vemos un incremento, el 
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servicio de otras empresas, de un 13%. Aquí algo pasa. Y por eso creemos que son irrealistas. 
Y en último lugar, el incremento del 19,14% a los grupos municipales. Nosotros entendemos 
que esto sea la deuda de lo que se ha dejado de ir pagando en el 2012, pero es que sale en los 
presupuestos, es que sale así tal cual y nosotros, como ya sois conocedores todos vosotros de 
esto, estamos por la reducción de la asignación a los grupos municipales de un 25%. Y con 
estas razones que acabo de mencionar, ICV-EUiA no tiene más opción, no tiene ningún 
espacio en estos presupuestos, nada más que votar en contra y no en contra, en contra 
rotundamente”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Voy a intentar ser breve. Los presupuestos de este año 2013 
son unos presupuestos que no nos gustan. Creo que a todos los presentes a ninguno. Por 
diferencias políticas, por diferencias de todo tipo. Sí es cierto que son unos presupuestos de 
continuidad, pero teniendo en cuenta...hemos intentado ser objetivos. Otra cosa es que lo 
consigamos. Teniendo en cuenta que en año 2012 no se ha recibido ninguna asignación, 
consideramos que se ha hecho, mal que nos pese decirlo, un buen trabajo. Un trabajo que ha 
permitido tirar adelante e ir realizando todas aquellas cosas que por lo menos son prioritarias. 
Nosotros reclamamos más inversión en via pública, puesto que nuestras calles, nuestro 
entorno, jardines, vallas, etc. está muy deteriorado. También la limpieza está muy deteriorada. 
Pero ante la posibilidad de parar tanto aceras, como vallas, como viabilidad pública, y prestar 
asistencia social, consideramos que lo segundo es más importante y posiblemente haya que 
recortar en viabilidad pública para ofrecer una asistencia, dado que la situación actual es la que 
es. Primero consideramos que son los temas sociales que nos gustaría que pararan las vallas, 
el entorno urbano, pero bueno, consideramos que es una prioridad. Por otro lado consideramos 
que hay mejoras y hay mucho que hablar entorno a los presupuestos, pero estamos en el mes 
de junio, o sea prácticamente la semana que viene es julio. Hay un mes de exposición para 
presentar alegaciones y al mes siguiente es agosto, con lo cual si el compromiso del equipo de 
gobierno es en octubre llevar a cabo las ordenanzas y a continuación el presupuesto, eso nos 
permitirá, espero y confio, en elaborar unos presupuestos para el 2014 con todo lujo de 
detalles, de reuniones, de conversaciones, que no es que no las hayan habido porque en ese 
aspecto tengo que reconocer que cualquier explicación, cualquier aclaración que hayamos 
querido la hemos tenido en el momento, pero si de cara al próximo año, a los 12 meses del 
próximo año, tener más tiempo, más extensión, recoger más las aportaciones incluso 
apostamos por un diálogo en torno a una posibilidad de una iniciativa del partido de ICV-EUiA , 
valga la redundancia, y que podamos llevar a cabo unos presupuestos con la colaboración y 
las aportaciones de todos. Entendemos que la situación que es la que es, que hay que priorizar 
y hay q ue priorizar eso precisamente, el tema social. Y por eso nosotros consideramos que 
nos teníamos que abstener y asi lo haremos.” 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Ja tenim aquí el PP-PSOE local. Senyora Antonia vostè se lo fia a futuro i nosaltres no 
fiem res. Crec que confonen el que son més serveis socials amb el que es més 
assistencialisme. Alcaldessa, regidores i ciutadanes de Badia. Deia Albert Einstein que si vols 
resultats diferents, no pots fer sempre el mateix. Si vols que alguna cosa canviï has de fer les 
coses d’una altra manera. Tornem a parlar de pressupostos i el govern socialista de la ciutat vol 
el recolzament dels grups de l’oposició a uns pressupostos que segueixen els mateixos patrons 
d’anys anteriors, i que òbviament no resoldran els nombrosos reptes d’aquesta ciutat. No 
resoldran ni senten les bases per a combatre problemes d’habitatge. Fa molt de temps que la 
plataforma d’afectats per la hipoteca ha passat per davant en la gestió de combatre els 
problemes de l’habitatge. Els ha passat per davant en la gestió i combat d’aquests problemes 
de les nostres ciutadanes. L’Ajuntament, vostès, el govern socialista únicament contempla una 
partida de 2.000 euros per a una oficina d’habitatge, d’ofideute, 2.000 euros. Creiem que 
aquests pressupostos no resoldran ni senten les bases per a combatre el gravíssim problema 
de l’atur a Badia. Cap proposta ni esperança a les persones de l’assemblea d’aturats, per 
exemple. La ciutat es degrada i el govern és incapaç de mantenir neta i en condicions la via 
pública en un espai que no arriba al km2. Quines opcions de futur tenen amb aquests 
pressupostos els joves de la nostra ciutat? Quines respostes reben els membres de 
l’Associació de l’assemblea d’aturats de Badia? L’AEB, l’Alternativa d’Esquerres per Badia els 
ha fet 5 propostes específiques a l’equip de govern per a poder començar a parlar de 
pressupostos. Les enumeraré una a una. 
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La primera proposta que hem fet a l’equip de govern es que presenti en temps i forma aquesta 
proposta inicial de pressupost. 
La segona proposta que fem des de l’AEB a l’equip de govern es que elaborin el pressupost 
amb la participació dels ciutadans. Amb la participació ciutadana. 
La tercera proposta es que un pressupost ha de contemplar un quadre d’inversions.  
La quarta proposta proposem que s’acompanyi d’un estudi de cost, servei i qualitat de tots els 
àmbits de l’Ajuntament. 
I finalment proposem un estudi complert de les externalitzacions que es fan a l’Ajuntament i un 
pla per a recuperar els diferents serveis municipals. Anem a desgranar cadascuna d’aquestes 
propostes. La primera, com deia, era la presentació en temps i forma d’aquesta proposta inicial 
de pressupost. De manera ordinària qualsevol pressupost municipal hauria d’aprovar-se abans 
del 31 de desembre de l’any anterior. Ja a l’any 2012 el govern municipal va funcionar amb un 
pressupost prorrogat fins el dia 2 de maig més el període legal d’exposició pública. Aquest dia 2 
de maig es quan es va aprovar els pressupostos de l’any 2012. Aquest 2013 continua la 
mateixa estratègia que el que fa es retardar la maquinària institucional,i vostès presenten el 
pressupost per a la seva aprovació el 26 de juny, es a dir com a mínim 6 mesos més tard del 
que ho hauria de fer. La Sra. Escriva ens parlava de l’octubre l’elaboració dels pressupostos del 
2014. Potser si que ens haurem de menjar les castanyes però de l’any 2014, no pas enguany. 
Fa mesos que l’AEB ha recordat a l’equip de govern constantment que presentés la seva 
proposta de pressupostos. I què fan vostès? Vostès el que fan es presentar una proposta 
completa el dia 11 de juny. Avui és 26 de juny, i vostès pretenen que en 15 dies i amb una festa 
major pel mig, puguin tenir el recolzament de l’AEB. Recordin el que va dir Einstein. Qui si vols 
tenir resultats diferents, doncs això. A més a més presenten primer una proposta sense el 
capítol I que es la partida de personal, i que representa al voltant del 43% de despesa per 
aquest Ajuntament. Tenim una primera reunió i ens passen el capítol I en un format 
absolutament intel.ligible, nosaltres li dèiem de lupa de rellotger, perquè necessites una lupa 
per a poder mirar d’entendre alguna cosa. Potser es la seva estratègia, que res no s’entengui. 
És cert que després ho van passar a format PDF etc. Una reunió més per a aclarir els dubtes 
un dia després de tenir aquests pressupostos complerts i au, ja està. Cap el Ple. Hem de 
reconèixer i així ho fem, que l’equip de govern ha fet un esforç per  a intentar aclarir els 
nombrosos dubtes que la seva proposta generava, però no n’hi ha prou amb això. Hi ha 
problemes fons i contingut més importants. L’AEB entén que per a poder negociar un 
pressupost no n’hi ha prou amb dues reunions en una setmana. Per a encetar una negociació 
seriosa de pressupostos calen com a mínim 6 mesos. Es a dir, senyors del govern. Potser més 
que debatre els pressupostos de 2013, ens hauríem de preparar per a encetar la negociació 
dels del 2014 des d’ara mateix com ja s’ha dit. Sabem que el govern, com cada any, ens dirà 
que després de l’estiu. Seurem amb un full en blanc per a parlar de pressupostos, i llavors els 
mesos passaran, i passaran i passaran i el full continuarà exactament igual. Continuarà en 
blanc. 
Passem al segon punt de la nostra proposta. L’AEB proposa que el pressupost s’elabori amb la 
participació ciutadana. Aquest govern, vostès no es creuen la participació ciutadana de la gent. 
Vostès estableixen una sèrie de comissions sense cap mena de capacitat decisòria vinculant, 
però curiosament s’obliden de la participació ciutadana al document d’acció política més 
important que té qualsevol govern, que es el pressupost. L’AEB no recolzarà cap pressupost 
que no hagi estat elaborat , ni que sigui en una mínima part, amb l’elaboració de la gent. 
Suposo que no els hi ve de nou. Si vostès volen el recolzament de l’AEB han de recordar 
Einstein de nou i fer coses diferents o de diferent manera. El pressupost, como ja s’ha dit, es 
una relació de les prioritats polítiques amb la seva corresponent distribució dels recursos 
segons aquestes prioritats. Aquest pressupost es el reflex de les prioritats polítiques de l’equip 
de govern, i un govern que ha estat escollit en franca minoria, tot s’ha de dir, per les ciutadanes 
de Badia, i que per tant necessita de la participació d’aquestes ciutadanes, una participació 
decisiva en els assumptes públics, i el pressupost municipal hauria de ser el reflex de les 
prioritats de les ciutadanes de Badia. Vostès que fan? Doncs simplement redueixen la partida 
de participació ciutadana en un 35%, i tira que va i tal dia farà un any.  
La tercera proposta de l’AEB era que el pressupost havia de contemplar el quadre d’inversions. 
Entenem que qualsevol pressupost que no contempli un quadre d’inversions es una enganyifa. 
Vostès ja ho van fer l’any passat amb un resultat desastrós. Vostès diuen primer aprovem el 
pressupost i després ja aprovarem el quadre d’inversions. L’any passat va ser incapaços 
d’aprovar cap quadre d’inversions i així ens va. I la ciutat es degrada perquè vostès no 
inverteixen, i quan ho fan es per a arreglar allò que ja s’ha fet malbé d’una banda, o per a pagar 
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les indemnitzacions corresponents pel mal estat de la via pública, això es el que passa. Però 
vostès mai no tenen la culpa de res, mai. Sempre son els ciutadans que son incívics. Canviïn ja 
de discurs, la ciutadania no és tonta, i ja fa temps que la resposta a la seva incompetència es 
més decidida i menys tolerada. Tenim dret com a ciutadanes a serveis de qualitat, i ni l’acció 
del seu govern ho es, ni tampoc el pressupost. Tenir una previsió d’inversió de 16.500 euros es 
una autèntica burla a la ciutadania. Probablement en el decurs d’aquest dies hauran arribat 
amb algun acord d’engrunes, amb alguna partida com ja vam fer l’any passat amb el PP i amb 
ICV-EUiA. No hi compti amb nosaltres mentre van deixant perdre trens per a aquesta ciutat. 
Van deixar perdre el poli vell i ara l’edifici del Machado vell, que està en un estat absolutament 
lamentable, i aquí només hi ha un responsable, i aquest responsable es diu el Partit dels 
Socialistes de Catalunya, el PSC. Què faran amb el Machado vell? Tenen algun pla? Vostès 
amortitzen les dependències municipals? Vostès treuen algun partit del primer pis de la 
benzinera de REPSOL que es de l’Ajuntament? Vostès tenen cura dels nombrosos locals buits 
per a què puguin ser llogats? La resposta és no. Mirin, mirin les fotografies que vostès mateixos 
pengen a la web municipal per a aquests locals buits, susceptibles de ser llogats, i demanin-se 
sinó senten vergonya del que veuen. Demanin-se sinó senten vergonya del que veuen. No 
tenim cap mena de confiança en que vostès puguin dur a terme obres preconcebudes 
plurianuals d’altres administracions. Entre d’altres coses perquè vostès no preveuen cap mena 
d’aportació municipal. L’any passat com a mínim van tenir la dignitat de mostrar la previsió 
d’inversions, encara que després no feren res, i les possibles aportacions municipals. Enguany 
ni tan sols això. 
La quarta proposta de l’AEB era que aquest pressupost , que qualsevol pressupost prèviament 
s’havia d’acompanyar d’un estudi de cost, de servei i de qualitat de tots els àmbits de 
l’Ajuntament. Ho tornem a repetir, ja ho ha comentat anteriorment la portaveu de CiU. Un estudi 
de cost, servei i qualitat de tots els àmbits de l’Ajuntament. Aquesta proposta de l’AEB es 
potser la més important, es la bàsica, es que sense això no hi pots fer gaire cosa. Anem a 
veure. Badia necessita una anàl.lisi de costos de tots els serveis prestats per l’Ajuntament per a 
poder analitzar l’eficiència en la prestació d’aquests serveis, i evidentment podrem veure 
d’aquesta manera la relació amb les taxes i els preus que es cobren als ciutadans, ...a veure, 
aquest servei que em costa? Com ho estic fent, en quines condicions, quina qualitat estic 
donant, perquè estic cobrant un preu, estic cobrant una taxa, estic cobrant...i els ciutadans 
evidentment doncs paguen. Vostès no saben què costen els serveis ni analitzen la qualitat 
prestada al ciutadà. Ni saben que costen els serveis ni analitzen la qualitat prestada al ciutadà. 
El mètode del PSC es bastant més rudimentari i es resumeix en el següent. Jo poso una 
quantitat x, posem per exemple 1.000 euros a una partida. 1.000 euros. Llavors l’any següent, 
miro amb la liquidació dic, a veure, quan m’he gastat d’aquesta partida? I ja està. Hi poso 
aquest resultat. Tant es que el resultat sigui 10 euros ó que el resultat sigui 10.000 euros, jo 
poso el que m’ha sortit al final. Jo poso el que m’he gastat, sense cap mena d’anàl.lisi més, o 
almenys nosaltres no el veiem per enlloc. Vostès no fan o no hi ha cap estudi tècnic per 
analitzar quin servei he prestat, amb quins mitjans ho he fet, quines necessitats te aquest 
servei, quines necessitats tenen els ciutadans o amb quina eficàcia he prestat aquest servei. 
Res d’això no es fa, i així no podem entrar a valorar on s’ha de fer una contenció de la despesa 
per una banda, o si s’ha d’incrementar una partida per una altra. Es tracta d’una cosa tan 
simple com de fer una auditoria dels serveis que presta l’Ajuntament, i només a partir d’aquí 
saber si son eficients, saber quins son eficients i quins no ho son. Per tant, sabrem quins son 
necessaris o quins no son necessaris. Però no passa res, perquè segons el govern, segons 
vostès, els responsables de tot plegats, o ho son els ciutadans incívics o ho es l’AEB. Abans el 
portaveu d’ICV-EUiA ha fet esment dels subministraments on hi ha un autèntic desgavell, es a 
dir, si tu analitzes la proposta o el pressupost de l’any 2012 amb la proposta que passen per a 
aquest any, es una autèntica bogeria, no te ni cap ni peus, i un amb bona intenció pot pensar 
que bueno, això te una cosa de bona, es que realment estan posant allò que s’està gastant, 
com a mínim que les partides contemplin allò que s’està gastant, però es clar, quan avui mateix 
sents als regidor o portaveu del PSC del govern dir que s’està fent un gran esforç en la 
contenció de la despesa, clar llavors es quan la sang comença a bullir. Només per il.lustrar 
mínimament el desgavell absolut que tenen vostès en el control dels subministraments, i que 
no te cap mena de justificació ni per increments d’IVA ni per increments dels serveis bàsics. 
Mirin, vostès preveuen gastar en llum de la brigada un 179% més. Vostès preveuen gastar un 
191 més d’aigua en el manteniment d’aquest edifici municipal. Un 191 més. Però no només 
això, sinó que preveuen en aquest edifici gastar-se un 72% més de gas, o un 54% més de llum. 
Una autèntica bogeria. Anem a la via pública. Aquella que vostès descuiden i maltracten dia si i 
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any també. Via pública. Contenció de la despesa quan s’ incrementa en un 60% el consum 
d’aigua? En un 60%. Enllumenat públic gastarem un 42% més en enllumenat públic. O sigui, 
fem obres perquè sigui tenir en alguna arteria de la nostra ciutat, per tenir un consum més 
eficient. No avinguda Cantàbric o Costa Blava, però així i tot nosaltres ens gastem un 42% més 
en llum. L’apartat de gent gran gasten un 35% més o preveuen gastar un 35% més en llum. I 
després hi ha al mateix temps, hi ha dades com a mínim curioses que no acabes de veure el 
què, perquè tu dius bueno, anem a veure les escoles. Les escoles gastaran o preveuen gastar 
un 27% en llum. Molt bé. Bueno es que potser no apaguem els llums, no tenen cura, allò el de 
sempre, son incívics, no hi ha tal...però es clar, al mateix moment analitzes quines son les 
partides pel manteniment i la reparació d’aquests edificis municipals, i resulta que pel 
manteniment baixa un 45%. Per la reparació del manteniment d’aquests centres escolars baixa 
un 85%. Es a dir, si tu no mantens un radiador, aquest radiador gastarà més. Gastarà més. És 
evident. Un 40% més d’aigua a la biblioteca, evidentment a l’auditori que els he de dir? 
Disminueixen tots els subministraments perquè estan d’acord amb la degradació que comporta 
el no tenir cap mena de programació cultural estable. Més qüestions de subministrament. Acció 
social i cultural, la llum puja un 162% d’aigua en aquest apartat. Creix un 182% en despeses 
diverses un 164%, etc. Joventut. El llum puja un 1.300% el consum. Promoció de l’esport. 
Anem a veure, vostès tenen un poli vell que està abandonat i un poli nou que no té control. No 
hi ha control, cap mena de control. Vostès gastaran en aquest edifici nou de trinca un 20% més 
d’aigua. Es clar, es que ens dutxem molts...deu de ser això. I clar, al mateix temps en un edifici 
que és nou de trinca el que sobte es que s’hagi d’incrementar la reparació d’aquest edifici en un 
80%, però al mateix temps quan vas a mirar partides com els productes de neteja en aquests 
mateix edifici esportiu doncs baixa un 19%. Mercat públic. Puja el llum un 80%. I després hi ha 
una altra partida que jo crec que és especialment seria que es que, es clar, vostès baixen un 
30% la neteja de les dependències escolars. Es a dir, destinen un 13% menys de diners a 
netejar les escoles on aniran els nostres fills i filles. Bé, jo crec que han estat bastant 
significatius aquí en aquestes dades. També destaca en aquest pressupost que és fruit del 
descontrol que vostès tenen, es la taxa del poliesportiu, vostès van incrementar, amb el suport 
de diversos grups municipals un 15% a les taxes per entrar al poliesportiu, els carnets, no? I 
resulta que la previsió que vostès tenen d’ingressos ha baixat de 860.000 a 710.000 euros, i ha 
baixat un 14%. Vostès pugen el preu del poli un 15% i Badia baixa en un 14% la recaptació. 
Bé, no s’entén. D’altra banda el que estan fent es mantenir, bueno mantenir no, reduir a la 
mínima expressió la targeta del transport de la gent gran, perquè amb 1.000 euros ja 
m’explicaran vostès que es pot fer amb el transport de la gent gran. 
El cinquè punt que l’AEB proposa a l’equip de govern es el següent. Proposem un estudi 
complert de les externalitzacions i un pla per a recuperar els serveis municipals. El govern del 
PSC, suposadament d’esquerres, practica una continuada externalització dels diferents serveis 
a empreses privades, i en alguns casos externalitzen fins i tot serveis que poden representar 
material sensible. Cal veure qui son aquestes empreses, quins lligams tenen amb el govern de 
la ciutat, i evidentment fer una anàl.lisi per a evitar que no prestin els serveis a uns costos 
superiors als corresponents a la gestió directa per part de l’Ajuntament. Res d’això no es fa. I 
hauríem de tornar a recordar a Einstein. Externalitzar pot destruir llocs de treball directes. A 
més, vostès tenen l’obligació de vetllar per la qualitat dels serveis d’aquestes externalitzacions i 
no ho fan. Tampoc no haurien de descuidar les condicions de treball de les persones que 
treballen per a aquestes empreses, però que en definitiva estan prestant un servei públic. 
Sabem que ens diran que estan molt limitats pels decrets de Rajoy per a la contractació de 
personal públic, però no es exploren cap mena de pla de recuperació de serveis municipals, 
vostès externalitzen més del que privatitza el PP que ja es molt dir. Anem acabant per dir-los 
que Badia no mereix un govern que fa un pressupost de retalla i enganxa en funció del que ha 
liquidat l’any passat i sense cap més alternativa que augmentar els ajuts d’urgència social per a 
fer front a situacions desesperades, però que no ofereix ni peix ni canya, ni tampoc la 
constatació de que tots anem en un mateix vaixell que contràriament a la seva obligació, vostès 
estant contribuint a enfonsar”.         
     
A continuació pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde primer, que diu: 
“Me estoy reponiendo. En primer lugar quiero agradecer las aportaciones que todos los grupos 
municipales han realizado a esta discusión. En segundo lugar, me gustaría, o evitaré hacer un 
ejercicio y que nadie se me ofenda de populismo demagógico, en el sentido de decir, yo no voy 
a maximizar acusaciones, ni voy a maximizar comportamientos, sino que simplemente voy ha 
explicar algunas cosas. En ningún caso las partidas de suministros cuando nosotros 
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elaboramos la previsión de gasto si que es cierto que recogemos lo que se ha pagado el año 
anterior, la previsión de gasto que pueda haber, pero es que esas partidas son las más fáciles 
de entender, en ningún caso, ningún miembro del equipo municipal tiene una empresa que 
suministre luz ni gas ni agua, ni nos llevamos el dinero, es el consumo que la ciudad está 
pagando, que está consumiendo, podemos si quiere entrar a valorar si el consumo que se hace 
de agua en el municipio es el adecuado o no y poner medidas correctoras, cerrar bocas de 
riego, por ejemplo, cerrar algún edificio, no se, hay infinidad de cosas que se pueden hacer y 
que de hecho se han estado haciendo, pero poner que en el consumo eléctrico de la luz que 
paga la ciudad en concepto de vía pública son 197 mil euros, es que es lo que nos gastamos 
en luz, no hacemos ninguna trampa aquí, es lo que nosotros consumimos y lo que nosotros 
gastamos y por lo tanto lo que nos cobra la empresa, ni más, ni menos, no hay trampa aquí , 
podemos decir, pueden ustedes colocar o crear algún sistema que nos permita ahorrar en la 
luz en la vía pública, sí se ha estado haciendo, se han hecho inversiones por Cantábrico, 
Mediterráneo, Plata, Costa Brava, son suficiente, no, pero hay que seguir en esa línea, pero 
que el consumo que se produce es el que nos imputan y por lo tanto es el que pagamos, no 
hay trampa aquí, es lo que hay, gobernando nosotros, ustedes, Iniciativa, PP, Convergencia, 
sería ese, osea ustedes tendrían que hacer frente en un presupuesto poner ese coste, y no hay 
más. 
Luego algunas valoraciones que se han hecho, sobre sí nuestra máxima es que como el 
ciudadano es incívico todo lo justificamos por eso, y si no es culpa del ciudadano es culpa de la 
AEB en ningún caso, no, hay actitudes incívicas, sí, todos lo sabemos, eso se puede 
generalizar en el conjunto de Badia, en la ciudad de Badia? No, no se puede, no lo hemos 
hecho, no se hace, desde este lado no se hace, por lo tanto elevar como máxima de que es 
que nosotros lo justificamos todo en ese palo, no, iba a decir no se lo permito, no no me atrevo 
usted sabe lo que tiene que decir y lo que no, pero no lo comparto, es falso, ni la culpa es de la 
ciudadanía incívica, porque la mayoría de la ciudadanía no es incívica, al contrario, ni la culpa 
es de la AEB, no le voy a poner ese San Martín. 
Luego, creo que vivimos en mundos paralelos, es decir, acaso no hemos vivido o convivido 
este 2012 y el 2013 en este edificio? Acaso no conocemos la realidad del Municipio a nivel 
económico? Claro que nos gustaría hacer un cuadro de inversiones con un millón de euros de 
inversión, pero desgraciadamente recursos propios significa si no tienes tú gasto corriente para 
realizar inversión es irte a un préstamo, y hoy en día eso es una salvajada, permítame que 
utilice la expresión, no lo veo, porque es pan para hoy y hambre para mañana y no creo que 
sea lo que Badia necesite en el futuro.  
Luego algunas cosas, yo creo que los presupuestos municipales no son sudokus, no son 
galimatías, son presupuestos que para aquellos que llevan ya un cierto tiempo como regidor o 
regidora hay partidas que ya conocen no hay ningún secreto, y hay conceptos que deberían ser 
manejados perfectamente por los 17 regidores que estamos aquí presentes. Yo creo que es 
importante que antes de ponernos a discutir sobre el presupuesto, entendamos lo que son los 
presupuestos y lo que significan las partidas presupuestarias, y lo que se imputa en una partida 
presupuestaria y lo que no se imputa en una partida presupuestaria, de donde viene el dinero, 
bueno, por lo tanto antes de hacer ciertas afirmaciones yo procuraría entender lo que estoy 
leyendo y no interpretarlo simplemente.  
Por lo demás, si que es cierto, vamos tarde, es un presupuesto que aprobamos en junio eso es 
obvio, yo estoy ansioso por ver en las propuestas de presupuestos, tasas ordenanzas que los 
diferentes grupos municipales pueden presentar en cualquier momento, no tiene que ser una 
iniciativa del gobierno municipal, puede ser la de cualquier grupo municipal de presentar  una 
propuesta de tasas y ordenanzas y una propuesta de gasto, la dinámica dice que debe ser el 
gobierno pero en ningún lado dice que no pueda ser la oposición, de que en un momento dado 
en pleno mes de septiembre decir señores del gobierno, grupos municipales, aquí es la 
propuesta del grupo municipal X o I sobre tasas y ordenanzas, bueno pues discutámosla, cap 
problema, discutámosla, pero que la iniciativa la puede coger cualquiera de los diferentes 
grupos municipales aquí presentes en un momento dado, y en los presupuestos se hace 
exactamente igual, podemos gastar más en unas cosas que en otras, sí, pero es que los 
recursos son los que son, para gastar en una cosa tenemos que decidir en que no gastamos, 
pongámoslo sobre la mesa, en que no gastamos, que dejamos de hacer, que servicios 
dejamos de prestar, que personal despedimos, que contratos rescindimos, bueno, pongámoslo 
sobre la mesa también, son propuestas, son opciones, valorémoslas.” 
 
L’alcaldessa pren la paraula i diu: “Lo lenguajes grandilocuentes no necesariamente tienen que 
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acompañarse de verdades absolutas. Empezaré contestando a la propuesta de Convergència 
d’engegar un procés de reformes estructurals que probablement compartim, compartim en 
essència allò que està plantejant, però evidentment estem immersos en una situació tant 
complexa i  tant complicada que tots sabem, i que tots hem valorat en reunions que ara mateix 
no tenim prou recursos ni personals ni polítics per engegar una reforma estructural d’aquest 
tipus amb l’escenari incert que tenim al voltant,però accepto el seu prec com ho vaig fer en 
darreres ocasions. 
Respecto al planteamiento de Iniciativa, primero  contestar diferentes afirmaciones que se han 
hecho, y esto sirve un poco para todos, cuando se hace la propuesta de presupuestos, como 
ha dicho antes Lancho, nosotros tenemos que decidir que tenemos 5 en que gastamos esos 5, 
2 en papel, 2 en papeleras y 1 en escobas, cuando llega el momento de repartir esos 5 
dejamos de comprar escobas? No, es que las escobas son necesarias, ah, bueno pues 
entonces dejamos de comprar papel, no, es que el papel también es necesario, ah, bueno pues 
entonces dejamos de poner papeleras? No es que las papeleras también son necesarias. 
Bueno pues entonces en lugar de 5 tendremos que ingresar 7, no, es que no queremos subir 
impuestos. Y esa es la propuesta de todos los grupos de la oposición. Búsquense la vida 
equipo de gobierno, decidan ustedes de donde recortan que ya les criticaremos en el pleno de 
presupuestos, ya vendremos aquí a decir, no, eso no tenían que recortarlo, ah, es que no 
teníamos que recortar eso, pues es que es lo que hay. Hemos explicado mil veces, y yo he 
explicado 1200 veces la diferencia que hay entre presupuesto, tesorería y liquidación. 
Presupuesto de inversiones tenemos, tenemos romanents de inversiones por valor de 1 millón 
de euros que no hemos podido gastar porque? Porque no tenemos tesorería, y ustedes lo 
saben. Una cosa es que yo lo tenga presupuestado y otra cosa es que tenga dinero para 
gastar. Si no tengo dinero para gastar no puedo gastar. Ustedes saben que desde el año 2011 
hemos tenido serios problemas de tesorería, muy serios, y ustedes lo saben, porque han 
estado informados puntualmente de los problemas de tesorería que hay tenido tan graves este 
Ayuntamiento, y hemos decidido priorizar una serie de gastos. Priorizar una serie de gastos 
conlleva no realizar otra serie de gastos. No es que no hayamos previsto inversiones en vía 
pública i tant, tenim un romanent d’un milió d’euros d’inversions en via pública de diferents 
proyectos, un millón de euros para gastar, pero no tenemos dinero, porque la Generalitat no 
nos ha pagado 2011 y nos está pagando 2012 tarde, más todas las subvenciones que nos 
adeuda tanto la Diputación de Barcelona como la Generalitat de Catalunya... y las previsiones 
de tesorería los miembros de la oposición las tienen, saben cuanto dinero tenemos en caja 
cada mes, y en que nos podemos gastar ese dinero, y evidentemente ahora mismo no nos lo 
podemos gastar en aquello que habíamos previsto que nos lo gastaríamos. No es verdad que 
no tengamos cuadro de inversiones, lo tenemos, pero no nos lo hemos podido gastar, y el 
cuadro de inversiones que le hemos explicado año tras año, tras año, se arrastra, lo que no nos 
hemos gastado se pasa, lo podemos pasar o no, se puede decidir que una inversión que 
estaba afectada con una subvención, por ejemplo el PUOSC, también lo hemos explicado, que 
eran las subvenciones del PUOSC, el PUOSC eran unas subvenciones que la Generalitat nos 
daba, ahora la Generalitat no nos da ese dinero pero el Ayuntamiento tiene que poner su parte, 
nos arriesgamos a poner nuestra parte sabiendo que la Generalitat no nos va ha pagar la suya, 
tal y como estan las cosas yo prefiero esperarme, estos criterios de prudencia de gestión, una 
cosa es la gestión y otra cosa es la previsión, lo que estamos haciendo ahora es una previsión, 
y la gestión es la que te lleva a tomar en determinados momentos decisiones que en muchas 
ocasiones son compartidas por muchos de ustedes, que a veces tienen un doble discurso que 
entiendo y respeto y que yo no voy a criminalizar con determinado epítetos negativos que otros 
miembros si que hacen de las decisiones del equipo de gobierno, no lo voy ha hacer porque lo 
entiendo, lo entiendo y lo respeto, usted ha hablado de la mala gestión de los ingresos, esto 
toca en la liquidación, ahora mismo estamos haciendo una previsión, no estamos evaluando la 
gestión de esa previsión, usted dice: ha hecho usted una previsión de ingresos irreal, y yo le 
digo: no, la previsión de ingresos que hemos hecho es en base a la liquidación del 2012, por 
tanto irreal no es, y probablemente sea muy prudente, porque evidentemente usted tiene razón 
hemos incrementado algunas tasas, pero hemos presupuestado menos, porque? Por un 
criterio de prudencia. Porque preferimos pecar de defecto que no pecar en exceso. Porque 
luego nos dirán es que ustedes presupuestaron que iban a ingresar no se cuanto y luego no lo 
han ingresado, pues por un criterio de prudencia.  
El tema de que usted califique que la propuesta de presupuestos que hacemos es un sudoku. 
Mire, lleva seis años en este Ayuntamiento y ya tendría que entender algunas cosas, y de 
hecho lo ha demostrado, porque usted ha hecho ejemplos de partidas concretas con la 
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codificación y todo la 2313 de ... eso no es que no ha entendido la propuesta de presupuestos. 
Otra cosa es que no compartan el análisis de la propuesta de presupuestos, pero en cualquier 
caso no plantee o ponga encima de la mesa que lo que quiere hacer este equipo de gobierno 
es ocultar información, porque si de algo peca este equipo de gobierno es de la buena 
predisposición a la hora de dar información, y yo misma me he ofrecido muchas veces a 
sentarme con todos ustedes y cuando lo han pedido lo he hecho, ha clarificar cosas. Por tanto, 
no digan lo que no es.  
En cuanto al tema de la subida de la luz, de reclamar un plan de ahorro energético, yo les 
pregunto a todos los que están aquí cuanto les ha subido a ustedes los recibos de la luz de 
casa? Dígame el que no le ha subido el doble, como mínimo, ah el 60 y pico por ciento ha 
subido la luz de las casas. Al Ayuntamiento no le sube el 60 y pico por ciento, es que nosotros 
lo hacemos muy mal. 
Respecto a las demás afirmaciones que se han hecho, valga como aclaración, chascarrillo a su 
comparación del PP/PSOE local, decirle que el PP va ha votar diferente del PSOE, no se si 
otras formaciones políticas podrán decir lo mismo de votar cosas diferentes de otras 
formaciones políticas de este consistorio, yo no voy ha ser tan poco elegante de decirlo, me lo 
reservo. 
Eludiendo a Einstein ha dicho: para esperar resultados diferentes se han de hacer las cosas 
diferentes, i tant, però per a tots plegats. Perquè hi ha una màxima que diu: Haz lo que yo diga, 
pero no lo que yo haga, y es la máxima que emplean mucho miembros de la oposición. Vostè 
ha fet referència a un munt de propostes, que segons vostè ha fet arribar a l’equip de govern, 
de propostes no hem vist cap, la única cosa que ha fet és un anàlisis crític de les propostes de 
l’equip de govern, no ha fet cap proposta, i la seva proposta recurrent any rere any del 
pressupost participatiu, jo recordo fent història a l’any 2007 que jo era Regidora d’Hisenda, i 
vaig llançar el guant al grup de l’AEB de dir bueno presentin una proposta amb cara i ulls d’un 
procés participatiu, han passat molts anys i encara no ens han presentat cap, amb la qual cosa, 
nosaltres tenim responsabilitat i tant que l’assumim, no diem que nosaltres no tenim 
responsabilitat, però responsabilitat la tenim tots els que estem asseguts en aquestes cadires, 
de proposar, el que no es fa s’impulsa, però no esperar a que nosaltres fem la feina i esperar 
després a criticar-la, i sí, al Ple del mes de maig nosaltres vam dir, tenim un full en blanc, i 
tenim un full en blanc des del mes de maig del 2012, i el full en blanc continua en blanc, ara no, 
perquè hi ha una proposta de l’equip de govern, però per part de la resta de grups el full 
continua en blanc, perquè les propostes son revisar les propostes de l’equip de govern, i han 
passat molts anys i ho diem en cada pressupost per poder fer propostes, i vostè diu, es que ha 
arribat molt tard, i tant, i vostè sap perquè s’ha arribat molt tard. Però també sap des de fa 
mesos quina és la responsabilitat política de l’equip de govern a la hora de l’aprovació dels 
pressupostos i ho vam dir, pressupostos continuistes, no hi hauran canvis, han tingut molts 
mesos per proposar aquests canvis, però no, perquè per proposar aquests canvis s’ha de 
proposar o mesures de l’increment de l’ingrés que no volen fer, que vostès abans han dit, se 
hace una subida de l’IBI injusta, amb aquest doble discurs senyor Argueta no. Perquè en altres 
taules es plantegen pujades d’impostos, a aquest doble joc no s’ha de jugar, perquè ho anem 
plegats o no anem plegats, no es pot fer aquest doble discurs sobre el tema de les pujades dels 
impostos locals, perquè crec que no és el camí ni es la via. Però clar per fer modificacions 
s’han de fer propostes i vostè ha fet una afirmació que jo li he dit que no és veritat. L’equip de 
govern no te un estudi de costos, mentida estan en les ordenances els estudis de costos hi son 
any rere any, si vostè mira en les ordenances fiscals podrà veure els estudis de costos, perquè 
quan nosaltres presentem els números, que els hem presentat moltes vegades, hem dit, amb 
aquesta taxa només cobrim el 60 % dels costos. Els estudis de costos son aquests fulls d’excel 
que a vegades presentem que posa: costos directes, indirectes, costos de personal, etc, 
ingressos propis per subvencions... això son els estudis de costos. Un altre cosa és que vostè 
determina o demana a la mateixa.. que hem recorda les seves paraules hem recorda a la 
modificació de la Llei de Bases de Règim Local de fer una auditoria de serveis amb criteris 
d’eficiència i eficàcia que de vegades se’m planten los pelos quan sento aquesta afirmació 
d’eficàcia i eficiència dels serveis públics és un altre cosa, una altra cosa és com avaluem quins 
criteris hem d’articular per valorar l’eficàcia i l’eficiència dels serveis públics, perquè si ho fem 
per índex d’usuaris això s’ha fet, i s’han fet molts estudis de molts serveis, i s’han presentat 
molts així, un altra cosa és que no s’hagin pogut estudiar, anàlisis de serveis en tenim un munt, 
i li refrescarè la memòria presentant tots els estudis que s’han anat fent de cada servei que es 
va fer l’any passat de tots els serveis d’Acció Social i Cultural, anàlisis de costos, grau 
d’eficàcia i eficiència, índex d’avaluació, número d’usuaris, tot això està. Per tant, crec que no 
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ho fan amb mala fe, quan fan aquestes afirmacions, estic convençuda de que no ho fan amb 
mala fe, sinó que per desconeixement, i ho tornarem a parlar i ho tornarem a valorar. 
Si vostè diu que no te confiança en l’equip de govern jo tampoc tinc confiança de que cap de 
vostès ho facin millor, perquè en dotze mesos no han fet res. Un partit que suposadament te la 
voluntat de ser una alternativa de govern s’hauria de mullar una mica mes, almenys alhora de 
fer propostes, res mes, gràcies.” 
 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal 
d’ICV-EUiA que diu: “Muchas gracias señora Alcaldesa. Es que me veo obligado a remitirme a 
las dos palabras que ha hecho referencia el señor Lancho, populismo y demagogia, perdonen 
pero las han hecho servir ustedes el equipo de gobierno con respecto a utilizar la política de 
crueldad del gobierno de España con la subida de los suministros, la luz, preguntando 
directamente a los ciudadanos, y es verdad nos están subiendo la luz, preguntando esto de esa 
manera, que baje Dios y lo explique si no es populismo y demagogia. Y la otra afirmación, la 
otra referencia ha sido el voto, es verdad coincidiremos, coincidiremos en voto con una de las 
fuerzas radicalmente opuestas, yo diría en democracia adversarios totales, en otros ambientes 
enemigos, Plataforma por Catalunya, coincidiremos ya lo hemos dicho, si eso no es populismo 
y demagogia pues otra vez utilizo la afirmación que baje Dios y nos lo explique porque ya veo 
que los humanos habrá que tener de alguna manera fe divina. Y sí que es verdad, mire no ha 
hecho ninguna referencia ni ha rebatido usted, es verdad yo he dicho y he citado el cuadro de 
simulación del IBI, pues no lo pongan sean más realistas, no lo pongan en los presupuestos 
sean más realistas, estamos trabajando en este tema pero no lo pongan. En los presupuestos 
sale un incremento del 11, y pico % por Dios bendito, y si esto lo votamos ahora y con el voto 
que de alguna manera abstención es facilitar que estos presupuestos salgan adelante del 
Partido Popular, pues facilitan una vez más esto, va ha salir aprobado, y esto es lo que va ha 
salir aprobado a no ser que mañana lo modifiquen y digan que es lo que estamos votando, lo 
que vamos ha votar ahora, pero eso es lo que hay, y yo creo que nos estamos equivocando 
llevamos dos años que no sabemos donde va este barco como consecuencia de la crisis, pero 
es que la crisis hay que ser más propositivos y no puede ser que sigamos en esta línea, y eso 
de diálogo y eso de transparencia, yo, lo digo de verdad, transparencia informativa lo pongo en 
duda. Y otra cosa más, nadie os ha dicho, y yo aquí os pido tranquilidad de verdad, nadie os ha 
dicho que os quedáis dinero, nadie ha mencionado dinero, nadie. Pero eso no significa que la 
gestión política y técnica sea eficiente. Los ciudadanos requieren los mejores gestores y os han 
dado la confianza a vosotros para que hicierais la gestión del municipio y no lo estáis haciendo 
bien, y ese es el resultado, y lo he descrito con programas y partidas, y si queremos dar 
lecciones de cómo se interpretan los presupuestos bienvenidas sean pero yo creo que a estas 
alturas no es esto lo que toca, propuestas concretas de solución a los problemas que están 
padeciendo los ciudadanos.” 
 
L’alcaldessa diu: “Només aclarir que jo no he dit en cap moment crueldad del gobierno de 
España, ni Lancho tampoco. Hemos hecho referencia a un dato del incremento del agua y de la 
luz, y que con respecto al voto he contestado una alusión jocosa que entiendo en términos de 
broma que ha hecho l’AEB y la he contestado en los mismos términos y ya está.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’AEB que diu: 
“Moltes gràcies, intentaré no estendre’m massa. Senyor Lancho, vostè parla de maximitzar o 
no maximitzar posicions i parla i es queda de tot el que nosaltres hem esposat avui aquí amb el 
tema del subministraments i amb el consum que vostè mateix diu que no hay más, bueno si 
tenim cinc, doncs tenim cinc i no hay más, i hem que pagar hem de pagar, potser hauríem 
d’analitzar que és el que fem, com ho fem, perquè ho fem, crec que la nostra intervenció anava 
mes en aquest sentit que no amb un altra. Respecte al tema de l’incivisme que vostè ha fet 
referència en alguna ocasió, és el pa nostre de cada dia a totes les comissions d’urbanisme 
quan des de l’AEB els estem posant de manifest les mancances que tenim a la nostra via 
pública. Sempre és l’incivisme, almenys a les comissions d’urbanisme. 
Pel que fa a la senyora Alcaldessa que no, es a dir, a veure com ho podria dir, no deixa de 
sorprendre’m l’actitud de condescendència que adopta, suposo que ha de ser per inseguretat 
no? El fet d’adoptar aquesta condescendència amb els altres que pobrets que no saben, 
pobrets que no tal, doncs pot ser s’ auto atorga una posició superior que s’atorga vostè 
mateixa, i es clar, vostè parla de veritats absolutes en referència al nostre discurs i potser amb 
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aquest posat no li fa massa el pes, llavors clar vostè accepta tot allò que se li diu, accepta els 
precs que arriben, això està molt be, però el problema és que un any mes tard estem igual, jo 
puc acceptar que vostès em diguin tot el que vulguin, molt be, jo prenc nota, però si prenc nota 
i ja està, doncs passa un any i passa un altra, i així estem, i la ciutat va a menys. Som 
perfectament coneixedors de quina és la situació econòmica d’aquesta ciutat, perfectament 
coneixedors, en aquest sentit valorem la tasca que es fa des dels serveis tècnics de la casa, 
amb això almenys fins a dia d’avui, l’AEB no te absolutament res a dir, som perfectament 
coneixedors de les dificultats econòmiques que te aquesta casa, ara això no vol dir que si tú 
ingresses mil, aquests mil els pots gastar de moltíssimes maneres  i per això has de fer un 
estudi molt i molt detallat de quines son les teves prioritats i això vostès no ho han fet, vostès 
no h o fan, tenim cinc i què ens quedem amb 5, potser sí que podem tenir sis, perquè es clar 
aquí hem parlat de l’amortització de determinats edificis municipals, que estan allà morts de 
fàstic, la primera planta de la benzinera, està allà morta de fàstic, que no hi ha cap proposta? 
No es pot fer un centre de formació ocupacional, no es pot fer no se, no se, deu mil milions 
d’idees, o com a mínim estudiar-lo, o com a mínim valorar-lo, però no ens quedem en el tenim 
cinc, oye de donde quito, pongo el remiendo aqui o lo pongo allá, si ens quedem amb això 
sempre estarem igual, perquè acceptem que sempre tindrem la mateixa situació, i el problema 
és potser necessito deu, que he de fer per tenir deu, no és tenir cinc i que faig amb els cinc, 
que faig per tenir-ne deu, si cal, i si hem que buscar elements de corresponsabilitat què 
comptarem amb el que vostè pensa? Nosaltres estem per aquesta labor, buscar elements de 
corresponsabilitat fiscal, escolta aquí estem parlem-ne. 
Sobre els impostos vostè fa la pregunta acusa a segons qui de populista però després fa 
aquesta pregunta al aire i el poble li respon, pues a mi m’han pujat un 70%, un 80% i ja te la 
resposta a la manca de control dels subministraments d’aquesta ciutat, perquè és manca de 
control i d’anàlisi d’aquesta. Nosaltres els hem fet arribar aquestes cinc propostes i son molt 
clares, ja hem reconegut la primera, molt be, no s’ha d’aprovar un pressupost un 25 de juny, no 
s’ha d’aprovar, però ho estem fent, ja l’han reconegut, l’any passat va ser al maig, ara al juny, 
anem a millor o anem a pitjor? Anem a pitjor, bueno, això com a mínim la primera l’han 
acceptat. La segona, volem que el pressupost s’elabori amb la participació ciutadana, qui te la 
responsabilitat de governar? Vostè te la responsabilitat de governar, el seu equip de govern te 
la responsabilitat de governar, llavors nosaltres no donarem suport a cap pressupost que no 
tingui com a mínim, en una mínima part la participació ciutadana, perquè al cap de vall estem 
parlant d’euros d’aquests senyors i d’aquestes senyores així de clar, i tenen tot el dret a decidir 
en que es gasten els seus diners, no que en un despatx es maneixi tot.  
Anem a veure, el quadre d’inversions li hem demanat per activa i per passiva, hem demanat 
com a mínim tenir-ho, no ho tenim. 
El tema de l’anàlisi de costos servei-qualitat, clar sobre tot la qualitat del servei que estàs 
prestant, si clar, a vostè el que l’ha sobtat és la paraula auditoria, és una paraula potser més 
d’altres àmbits eficiència eficàcia, bueno doncs en tot cas en tot i cadascun dels serveis, i crec 
que en la nostra intervenció ho havíem deixat claríssim, estava parlant de tots els àmbits de 
l’Ajuntament, i a partir d’aquí ens podrem plantejar que hem de fer, que no hem de fer, que 
estem fent be, que estem fent malament, si tu no tens aquesta informació en tots els àmbits de 
l’Ajuntament estàs això recorta i enganxa, corta y pega. Quant em vaig gastar l’any passat? 
Pues pongo lo mismo y ya está, sense necessitat de dir, me lo tengo que gastar esto? O no me 
lo tengo que gastar? Recorta y pega. Llavors no digui que no fem propostes. I Evidentment, 
clar han passat de puntetes com no en el cinquè punt on l’AEB el que fa és proposar un estudi 
complert de les externalitzacions i un pla per a recuperar certs serveis municipals. Creiem que 
en els moments en els que estem vivint hem de recuperar tots els serveis municipals que es 
pugui i per això hem de fer un estudi ben detallat de quan acaben aquestes externalitzacions 
per poder recuperar aquests serveis, perquè segurament si jo tinc, vostè parlava de cinc, no? 
Si jo tinc cinc i he de donar un servei al poble de Badia puc destinar íntegrament aquests cinc a 
contractar gent que estarà més contenta i que hem donarà un millor servei. En canvi , si 
externalitzo ... he dit estudi, crec que ha quedat clar, llavors, si jo tinc cinc, potser ara no, potser 
al gener no, però sabré perfectament quan podré recuperar aquest servei perquè potser 
d’aquests cinc si jo externalitzo potser l’empresa que accepti aquest servei se’n quedarà un, 
llavors que passa que no estic fent servir cinc, estic fent servir quatre. I això se’n diu anàlisis de 
serveis i recuperació en la mesura del possible de totes les externalitzacions i d’aquesta 
manera evidentment no resoldrem el problema de l’atur a Badia, però aquí hi ha gent amb 
moltes mancances i amb moltes necessitats i potser els hi podríem donar un cop de ma. 
Gràcies.” 
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L’alcaldessa diu: “Miri, abans de donar la paraula a la senyora Escriva le voy a decir que lo que 
acaba de decir usted es populismo. Les persones que estan treballant per les empreses de 
servei, estan treballant per les empreses de servei, vostè el que està posant és l’externalització 
o la recuperació dels serveis municipal com a una mesura de que aquestes persones que no 
tenen feina puguin tenir un lloc de feina i això és fer populisme. Una cosa és com es fa la 
contractació del personal, si és una contractació pròpia o és una contractació a través d’una 
empresa de serveis com una forma de acomiadar a les persones que estan treballant en 
aquests llocs de treball per col·locar persones i això és fer populisme, vulgui o no. Jo no havia 
dit mai, en cap moment de la meva argumentació havia acusat les seves paraules de 
populisme, malgrat que me l’has ha atribuït, no ho havia dit mai, però ara sí, perquè això, el que 
vostè acaba de fer és populisme. 
Segon, ara li dono la paraula perdoni senyora Antonia però... Vostè sempre te com a costum de 
titllar les meves paraules quan li faig un retret del que no sap, de condescendència, se que no li 
agrada senyor Quim, i m’ho a dit moltes vegades, i m’ha dit que jo soc condescendent quan jo li 
dic que està equivocat perquè no te la informació o no l’ha sabut interpretar, no per inseguretat, 
no tinc cap tipus d’inseguretat, el que tinc és el coneixement, tinc el coneixement, i com que 
tinc el coneixement tinc tota la raó del mon de parlar de la manera en la que estic parlant, vostè 
parla amb condescendència quan parla d’aquestes coses, vostè dona lliçons de superioritat 
moral quan parla d’aquestes coses, i jo no poso apel·latius al seu diàleg, li demano si us plau 
que no ho faci quan jo parlo, no posi adjectius a la meva manera de parlar, perquè jo no ho 
estava fent amb vostè, de veritat que no em volia enfadar, perquè volia que aquesta conversa o 
aquesta discussió tingues un to de la discussió que és complexa, complicada dels 
pressupostos, jo en cap moment he faltat al respecte ni he dit adjectius de les seves 
intervencions, no ho faci amb les meves, que te el mal costum de fer-lo, jo li prego amb molta 
educació que no ho torni a fer si us plau perquè si no jo també tindré que fer el mateix i no vull 
de veritat que no vull.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escrivá regidora del grup 
municipal del Partit Popular que diu: “Yo creo sinceramente que ya tampoco tiene ahora mucho 
sentido lo que iba ha decir pero creo que populismo todos los representantes político que 
estamos aquí sentados en determinado momento hacemos gala de ello, en la forma y en la 
medida que cada uno considere, que es muy respetable. Eso por un lado. Lo malo es que a 
veces el populismo lo hacemos cuando en una Junta de Portavoces sobre el tema de la 
viabilidad económica de Badia, un tema tan importante como es el futuro de Badia adoptamos 
una postura y ahora por ese populismo adoptamos otra, no es coherente pero allá cada uno 
con sus posturas. Otra cosa que si que quería decir y dejar muy claro es que el Partido Popular 
de Badia del Vallès siempre ha estado al lado de los vecinos, y siempre ha intentado hacer 
aquello que ha sido mejor para el municipio. Independientemente de que haya sido una 
propuesta de AEB como de Iniciativa, como del Partido Socialista como de Convergencia a 
priorizado siempre el bienestar, la mejora o aquello que haya sido mejor para el municipio, 
independientemente del color político, jamás lo hemos mirado ante la mejora del municipio, y 
hoy eso quiero dejarlo muy claro, porque hoy por hoy ni lo hemos sido ni lo somos, no se si lo 
seremos, ni PPvergentes, ni PPsocialitas ni muchísimo menos, somos el Partido Popular de 
Badia del Vallès, nada más.” 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’AEB que diu: 
“L’estava escoltant i no sabia a que referia i amb aquesta intervenció ja m’ha quedat clara, 
suposo que tots, potser no m’ explicat amb claredat però tots m’han entès perfectament la 
voluntat de la meva intervenció inicial, al meu comentari inicial. 
A veure senyora Alcaldessa, populisme i superioritat moral, no això no vull entrar. Anem a 
veure, si vostè recupera una externlització, vostè el que fa és convertir aquesta empresa en 
una empresa municipal amb la qual cosa els treballadors serien treballadors de l’Ajuntament, 
llavors amb aquest si eren cinc i resulta que abans eren quatre docs amb aquest cinc 
probablement podrà contractar un altra persona.” 
 
 
L’alcaldessa diu: “Això en tot cas és una possibilitat que vostè valora en base a uns criteris 
subjectius que no obeeixen a cap realitat com per afirmar categòricament que això 
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necessàriament una possibilitat de creació de llocs de treball, que és el que ha fet, entenc el 
seu raonament, però evidentment és una possibilitat que vostè valora en base al seu criteri 
subjectiu perquè aquest estudi no està fet.” 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran: “Com sempre tornem als estudis, això és 
un plantejament polític de base, clar, claríssim, és com, tu que vols una banca que sigui una 
sangonera o vol una banca pública que es regeixi sota segons quins criteris, és un 
plantejament polític amb molta profunditat, i evidentment sense cap mena de dubte el fet de 
tenir aquests treballadors públics o municipals és una millora en les seves condicions laborals. 
Evidentment com vostè acaba de reconèixer doncs una vegada més tornem als estudis, s’han 
de fer estudis... gràcies.” 
 
 
L’alcaldessa intervé i diu: “El que ha demanat un estudi sobre això ha estat vostè, vull dir que 
no he dit res que no hagi dit vostè jo el que he dit res que no hagi dit vostè, torno a repetir i ja 
no ho repetiré més és que el fet d’externalitzar o no un servei obeeix a una voluntat política 
amb això estem d’acord, però que el fet de recuperar la prestació d’un servei per part de 
l’Ajuntament no genera com vostè a afirmat categòricament un estalvi en diners,perquè vostè 
és el que ha dit, l’argumentació seva ha estat, si recuperem el servei estalviarem diners i amb 
cinc podrem contractar sis, això es el que jo estic dient que és una afirmació subjectiva seva 
que en cap cas compta amb cap suport argumental objectiu. Un altra cosa és el posicionament 
polític respecte del tema de l’externalització dels serveis que jo amb això no m’he ficat 
evidentment això és una postura política, però que això necessariament des d’una perspectiva 
objectiva suposi un estalvi de diners, això s’hauria de veure.” 
 
 
Seguidament alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran que diu: “Em sap greu que això 
ho digui una dirigent d’un partit que s’anomena socialista, a mi em sobte, en tot cas, bueno 
deixem-ho.” 
 
 
L’alcaldessa diu: “No, és que jo no me posicionat simplement he contestat a la seva afirmació 
que ha fet, que això generarà estalvi, jo li estic qüestionant aquesta afirmació, no estic 
qüestionant altres coses, no posi en la meva boca coses que jo no he dit.”      
   
L’alcaldessa comenta que la senyora Marta Figueras i Badia regidora del grup municipal de 
Convergència i Unió ha tingut que abandonar la sessió per motius de salut. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria amb 7 vots a (PSC) 3 abstencions (PP) i 6 
vots en contra (4 AEB, 1 ICV-EUiA, 1 PXC) la proposta de Pressupostos Municipals 2013 que 
literalment diu: 
 
 
“Amb la finalitat de definir i quantificar les previsions d’obligacions i recursos municipals de 
naturalesa econòmica, s'ha elaborat el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici de 
l’any 2013, conformat d'acord amb allò que preveu el Real Decret 2/2004 de 5 de març pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i d'altres disposicions concordants. 
 
D’acord amb la seva pròpia definició i objecte, conté el conjunt de recursos estimats per l’any 
2013 que es deriven dels impostos i taxes municipals aprovades en les Ordenances Fiscals, de 
la gestió del patrimoni municipal, de la distribució entre els municipis que fa l’administració 
central, de les estimacions d’aportacions de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de 
Barcelona així com els préstecs que han de permetre la realització dels projectes d’inversió. 
 
Vist els informes d’Intervenció i Secretaria 
 
Vist l’informe del responsable de l’Àrea de Governació i Serveis Generals referent a l’annex de 
personal. 
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Vist el dictamen de la Comissió Informativa de 17 de juny de 2013 s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost de l'Ajuntament de Badia del Vallès per a l'exercici 
2013, que tot seguit es detalla a nivell de capítol: 
 
 
ESTAT DE DESPESES  

A) Operacions corrents Euros. 
Capítol I       Remuneracions del personal 4.976.157,42 
Capítol II      Compra de béns corrents i serveis 4901071,08 
Capítol III     Interessos 93.362,07 
Capítol IV    Transferències corrents  1138910,76 

B) Operacions de capital  
Capítol VI     Inversions reals 16.500,00 
Capítol VII   Transferències de capital 0,00 
Capítol VIII  Variació actius financers 2,00 
Capítol IX    Variació passius financers  587.615,76 
TOTAL DESPESES 11.713.619,09 

 
 
ESTAT D’INGRESSOS  

A) Operacions corrents Euros. 
Capítol I       Impostos directes 1.795.000,00 
Capítol II      Impostos indirectes 5.000,00 
Capítol III    Taxes  i d’altres ingressos 2.095.291,89 
Capítol IV    Transferències corrents  6.755.787,05 
Capítol V      Ingressos patrimonials  1.062.540,15 

B) Operacions de capital  
Capítol VI    Alienació d’inversions reals 0,00 
Capítol VII   Transferències de capital 0,00 
Capítol VIII  Variació actius financers 0,00 
Capítol IX    Variació passius financers  0,00 
TOTAL INGRESSOS 11.713.619,09 

 
Segon.- Aprovar les bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de l’any 2013. 
 
Tercer.- Aprovar, tal i com estableix l’article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local, la plantilla i memòria que comprèn tots els llocs de treball al personal al 
servei d’aquesta corporació, que es recullen els annexos i que formen part de l’expedient. 
 
Quart.- Sotmetre aquest acord a exposició pública durant 15 dies, als efectes d’examen i 
reclamacions mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. Si durant el període esmentat no es presenten reclamacions, el Pressupost es 
considerarà definitivament aprovat, d’acord amb l’art.169.1 del Real Decret 2/2004 de 5 de 
març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, i s’inserirà en el Butlletí 
Oficial de la Província i al taulell d’edictes de la Corporació el Resum del Pressupost 
definitivament aprovat, trametent simultàniament, còpia del mateix a l’Administració de l’Estat, 
Delegat d’Hisenda d’aquesta província (servei de Coordinació amb les Hisendes Locals), i a 
l’autonòmica, Conselleria de Governació  i Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya (Delegació General de Política Financera) d’acord amb l’article 169.5 del RD 
2/2004 de 5 de març. 
 
 
4. COMPTE GENERAL 2012 
 
 
La secretària llegeix la proposta d’acord. 
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Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho regidor d’Economia que diu: “La cuenta general 
no se limita a ser un instrumento que tienen las entidades locales para cumplir esa obligación 
formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión 
realizada en los aspectos económicos, financiero, patrimonial y presupuestario, esto es el 
instrumento que permite conocer que se ha hecho durante un ejercicio presupuestario, permite 
controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importantes de fondos 
públicos, es en definitiva un mecanismo de control. El resultado presupuestario des de 
1.107.861,22 en positivo y un remanent de tesoreria de 1.072.945,86 en positivo. 
Evidencia que hemos hecho una correcta previsión de ingresos y evidencia también que hemos 
hecho una ejecución moderada del gasto, en los apartados de gasto corriente se puede 
observar que los esfuerzos han sido la constante durante el ejercicio, el significado político que 
se ha querido transmitir en la ejecución del presupuesto es seguir impulsando la política de 
servicios sociales y mejorar la calidad de los servicios en todos los ámbitos. Seguir impulsando 
políticas deportivas que se dirigen sobre todo a los más pequeños, personas sin ocupación y 
personas de la tercera edad.  
Seguir impulsando políticas educativas de ocupación de una manera coordinada, así como el 
servicio municipal de ocupación, mantener los gastos de personal, siguiendo las instrucciones 
de los diferentes decretos por parte del Estado.  
Impulsar de manera contundente actuaciones en materia medioambiental incidiendo 
especialmente en la deixalleria, recogida selectiva y preservar el entorno, en definitiva ha sido 
un cierre del ejercicio orientado a la viabilidad económica de nuestro municipio, al mismo 
tiempo que se ha conseguido mantener y en algunos casos aumentar la calidad de prestación 
de servicios dirigidos a nuestra ciudad y a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por todo ello 
agradecer de antemano los posibles votos favorables a este punto y gracias.”   
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya que diu: “Gracias nada más decir que desde Plataforma per Catalunya nos 
abstendremos en este punto.” 
 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal 
d’ICV-EuiA que diu: “Muchas gracias, el grupo que yo represento en este consistorio en este 
punto de las cuentas del año pasado, de la presentación de las cuentas del año pasado se 
abstendrá.” 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit 
Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa, nosotros queremos agradecer el trabajo que ha 
llevado a cabo tanto el interventor como el equipo, porque realmente han hecho un trabajo muy 
elaborado y esquisito en todos los aspectos. Teniendo en cuenta que las cuentas del 2012 son 
las que son nosotros nos vamos a abstener en este punto. Gracias.” 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’Alternativa 
d’Esquerres per Badia que diu: “L’AEB s’abstindrà en aquest punt, gràcies.” 
 
 
L’alcaldessa intervé i diu: “No entraré a valorar el posicionament dels grups en aquest punt. 
Estem aprovant l’execució del pressupost del 2012, perquè en el fons la liquidació del 2012 és 
l’execució del pressupost del 2012. Es veritat i els felicitem i aprofito per felicitar ja que està 
aquí davant a l’interventor per la bona feina que ha fet, i ens hem de felicitar tots plegats pel 
resultat del compte 2012 en un moment com el que estem vivi, no m’estendré més per no 
sotmetre a debat una cosa positiva.” 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria amb 7 vots a favor (PSC) i 9 abstencions (4 
AEB, 3 PP, 1 ICV-EUiA, 1 PXC) el següent acord: 
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“Atès que, una vegada format i informat per Intervenció, el Compte General de l’exercici 2012, 
fou dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el 25 
de juny de 2013. 
 
Atès que aquest Compte General restà exposat a informació pública durant quinze dies, als 
efectes d’examen, així com per la possible presentació de suggeriments i reclamacions, sense 
que durant l’esmentat període i vuit dies mes, fos presentada cap reclamació. 
 
Vist allò que estableix l’article  212.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
S’acorda: 
 
Primer.-  Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Badia 
del Vallès. 
 
Segon.- Trametre còpia de l’expedient i del propi Compte General de 2012 a la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya.” 

 
 
 
 
 
 
 
5. REGLAMENT DE VENDA NO SEDENTARIA 
 
La secretària llegeix la proposta d’acord. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Antonio Sabariego regidor de Comerç que 
diu: “Buenas tardes. Desde la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç, el equipo de 
Gobierno presenta en este Pleno para su aprobación un Reglamento de Venta no Sedentaria. 
Detectada la necesidad de actualizar y adaptar las normas relativas al funcionamiento del 
actual Mercado de Venta Ambulante, así como regular expresamente como tal otras 
actividades comerciales, que por sus características como la periocidad, modalidad estacional , 
especialidad sectorial o bien derivados de festividades, tradiciones u otras; esta Regidoría 
impulsa la redacción de un documento que al amparo de la legislación vigente sirva de marco 
para resolver algunas cuestiones como las siguientes: 
 
Adaptación de la actividad al marco legal regulador de esta materia. ( Directiva BOLKESTEIN ). 
Homogenización comparativa con la actividad en relación a otros municipios. 
Consolidación de las garantías de los concesionarios en cuestiones tales como titularidades y 
transmisiones. 
Establecimiento de una norma administrativa clara de uso que evite la mala praxis de la 
actividad. 
 
Quisiera resaltar varias cuestiones previas acontecidas en el proceso. La proactividad y el 
excelente trabajo realizado por los servicios técnicos y jurídicos municipales que pusieron a 
disposición de esta Regidoria una propuesta de documento antes que en ningun otro municipio 
de Barcelona. 
La satisfacción  de comprobar que tras la  de presentación de la Ordenanza Tipo de la DIBA, el 
Reglamento de nuestro municipio, elaborado con bastante anterioridad, tiene poco que envidiar 
al presentado; a modo de ejemplo; contempla y garantiza en su art. 4 del capítulo 1 el 
reconocimiento y participación de las asociaciones de comerciantes constituidas para la mejora 
de la gestión de mercados y la convocatoria de comisiones consultivas para elaborar 
propuestas de mejora. 
Durante bastantes jornadas y a través de propuestas concretas, el documento queda mejorado 
por las aportaciones realizadas por los diferentes Grupos Municipales que entienden que el 
Reglamento debe de ser una herramienta eficiente para el correcto desarrollo de la actividad 
comercial del municipio. 
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Durante el desarrollo del documento los técnicos y empleados municipales han realizado un 
esfuerzo ímprobo de información a través de cartas, folletos informativos y audiencias 
personalizadas con los comerciantes afectados a fin de documentar los expedientes que 
posteriormente darán lugar a los padrones definitivos tras la reorganización provisional de 
Mercado Ambulante. 
En definitiva, desde el Equipo de Gobierno creemos dar otro paso adelante en la confirmación 
de la puesta clara y decisiva para mejorar la actividad comercial y económica de la ciudad en la 
línea de trabajo que venimos manteniendo de forma continuada con los diferentes grupos 
políticos y Asociación de Comerciantes, dentro de la compleja situación coyuntural”. 
 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de 
PXC que diu: “Gracias senyora Alcaldesa, nosotros desde Plataforma per Catalunya daremos 
nuestro apoyo a este reglamento de venda no sedentaria ya que creemos que ha estado bien 
actualizado y bastante mejorado, gracias.” 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA 
que diu: “En primer lugar felicitar a la regiduría de Comercio que ha elaborado este reglamento 
y creemos que es un buen documento y un buen punto de partida, por ese motivo votaremos a 
favor.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Muñoz regidor del grup municipal del Partit 
Popular que diu: “Dado que hay pendiente una reunión a primeros de Julio para abordar 
actividades no reflejadas en el reglamento, por otro lado entablé conversaciones con paradistas 
del mercado y me dijeron que hacía tiempo que estaban pidiendo una reordenación, por tanto 
el PP de Badia votaremos a favor del acuerdo. Gracias.” 
 
L’alcaldesa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’AEB que diu: 
“En primer lloc agrair a l’equip de govern que ha recollit algunes de les nombroses aportacions 
que ha fet l’Alternativa d’Esquerres per Badia. Es tracta d’actualitzar la normativa, està be, és 
correcte, però a nosaltres se’ns acudeix un dubte, qui farà complir tot això? Qui farà complir 
aquest reglament? Qui farà complir la cessió a un tercer del mercadillo, els drets de traspàs, qui 
farà complir que tots els paradistes estan al dia de la seguretat social, qui farà complir que tots 
els paradiistes tenen la responsabilitat civil pertinent, qui farà el control dels horaris del mercat 
de venda ambulant, qui farà el control de la brossa, qui farà el control de la separació del paper, 
del cartró, dels plàstics, de l’orgànica, del rebuig, qui farà el control de la neteja del mercadillo, 
qui farà el control per a que hi hagi els preus tal com marca el reglament que hi hagi els preus a 
tots els productes, qui farà el control que no hi hagi presència de menors, etc. El mes passat, 
vam tenir ja un intercanvi d’opinions sobre el tema del mercadillo, en el sentit que justament 
d’aqui en quatre dies, el día 2 de juliol començarem a cobrar els mesos de gener i febrer del 
2010, i alguna de les persones que hi son aqui a la sala doncs ho recordaran i bàsicament 
creiem que l’equip de govern no serà capaç de fer complir aquesta normativa. En tot cas el 
nostre posicionament de vot serà l’abstenció, gràcies.” 
 
 
L’alcaldessa intervé i diu: “No contestaré les seves afirmacions, simplement m’agradaria que en 
el moment que s’ha de dir que el govern ho fa be la resposta no fos el silenci com a passat en 
el punt passat, sempre és retrets que no ho farem be, dubtes, que ho fem malament. Ens 
agradaria això que en el moment en que les coses és fan be no ho he dit en el punt anterior 
però penso que val la pena que la resposta no fos el silenci.” 
 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Sabariego regidor de Comerç que diu: 
“Muy breve para contestar al señor Muñoz, evidentemente nosotros las numerosas reuniones 
que hemos mantenido con los paradistas si algo demanda es una reorganización y en ello 
estamos. La cosas que hemos podido ir avanzando documentación control lo estamos 
haciendo, lo que tenemos claro es que el reglamento una vez aprobado será la herramienta de 
la que dispongamos para ordenar. Gracias.” 
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Sotmesa  a votació s’aprova per majoria amb 12 vots (7 PSC, 3 PP, 1 ICV-EUiA, 1 PXC) a 
favor i 4 abstencions (AEB) el següent acord: 
 
 
“Vista que en el Reglament de Règim Interior del Mercat Municipal aprovat per acord de Ple en 
data 25 de maig de 2005, en el seu Capítol IX recull les normes relatives del funcionament dels 
mercats ambulants del nostre municipi. 
 
Vist que s’han produït canvis legislatius en relació a la regularització de la venda ambulant  que 
fan, que l’ajuntament de Badia tingui que adaptar la normativa municipal no només pel que fa al 
mercat no sedentari, sinó també a qualsevol tipus de venda ambulant  que pugui tenir lloc a 
l’espai públic com poden ser xurreries, pirotècnia, gelats etc. 
 
Vist que aquest canvis imposen la necessitat d’aprovar una nova ordenança municipal sobre 
 la venda no sedentària a la població així com unes noves bases regulares. 
 
Vist que s’ha instruït l’expedient per a l’aprovació del Reglament per a la venda no sedentària  a 
 Badia del Vallès, atenent les necessitats d’aprovació expressades a l’Exposició de 
Motius del projecte redactat. 
 
 Atès l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient per part del servei de Promoció 
Econòmica i Comerç. 
 
Vist l’informe de Secretaria. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Reglament Regulador de la Venda no Sedentària a Badia del Vallès, el text 
del qual s’incorpora a aquest expedient. 
 
Segon.- Obrir un període d’informació pública per un període de trenta dies, mitjançant anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació. Durant  aquest 
període, l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar per tal de 
presentar les al·legacions i/o suggeriments que es considerin convenients. De no presentar-se 
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovada  definitivament 
sense necessitat d’acord ulterior. 
 
 
6. MOCIÓ PxC: PER INSTAR A LES ENTITATS FINANCERES A DEIXAR SENSE EFECTE 

EL COBRAMENT DE COMISSIONS BANCÀRIES PER DESCOBERT 
 
 
La secretària llegeix la moció. 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya que diu: “Gracias senyora Alcaldesa, desde Plataforma per Catalunya, presentamos 
esta moción porque vemos totalmente injusto y abusivo que los bancos cobren comisiones por 
el descubierto ya que en este caso no presta ningún servicio al cliente y sólo tienen un afán 
recaudatorio por esto mismo aquí hemos puesto en la moción varias sentencias que dan la 
razón al cliente y queremos dar a conocer a la gente que tienen la posibilidad de presentar una 
reclamación cuando les pase esto que les será abonada la cantidad que hayan cobrado. 
Gracias.” 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Arqueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que diu: 
“En esta moción en principio y al final votaremos en contra.” 
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L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escrivá regidora del grup municipal del PP 
que diu: “Gracias señora Alcaldesa, nosotros entendemos que lo que se solicita en esta 
moción, dentro de que, tiene su parte pero es que no depende las entidades financieras que 
hay en Badia son eso, son sucursales, el banco la caja como entidad es el que tiene en 
cualquier caso decidir en cuanto a sus sucursales si aplican o no aplican esta comisión, con lo 
cual que el Ayuntamiento, nosotros instemos a las oficinas bancarias de Badia, osea ellos es el 
estamento el banco central o la caja central la que les transmite este cobro o no cobro, con lo 
cual lo encontramos un poco fuera de y votaremos en contra.” 
 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Cristina Fabregas regidora del grup 
municipal de l’AEB que diu: “Gràcies senyora Alcaldessa, des de l’AEB ens abstindrem en 
aquesta moció perquè entre d’altres coses la trobem poc ambiciosa y molt incomplerta. 
Entenem que hi ha altres comissions que cobren els bancs que no tenen a veure amb una 
gestió directa, per tant ens abstindrem.” 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan A. Lancho regidor d’Economia que diu: “El grupo 
municipal socialista como viene siendo habitual y no es ninguna sorpresa votaremos 
directamente en contra de esta moción.” 
 
Sotmesa la proposta a votación es denega per majoria amb 1 vot a favor (PXC), 11 vots en 
contra (7 PSC, 3 PP, 1 ICV-EUIA) i 4 abstencions (4 AEB) la moció següent: 
  
 
“Atès que el Banc d’Espanya considera una mala pràctica bancària el cobrament d’una 
comissió per un servei no prestat i que en el cas dels descoberts no està acreditat que es 
realitzin gestions. 
 
Atès que perquè una comissió pugui ser repercutida per un banc al seu client és requisit sine 
qua non que la mateixa obeeix a la prestació efectiva d’un servei, i en aquest sentit es 
pronuncien la norma tercera de la Circular 8/1990 de 7 de setembre del Banc d’Espanya i 
l’Ordre Ministerial de 12 de desembre de 1989 del Ministeri d’Economia, que en el seu Número 
Cinquè estableix que “Les comissions o despeses repercutides hauran de respondre a serveis 
efectivament prestats”. 
 
Atès que les comissions per descobert han arribat a pujar un 125% entre 2003 i 2008, el que 
suposa un alça no justificada en comparació amb la taxa d’inflació anual entre aquests anys. 
 
Atès que l’import de la comissió per descobert posa de manifest el seu caràcter recaptatori, i no 
pas una intenció de sufragar cap cost, ja que les gestions es realitzen de forma automatitzada i 
sistemàtica, sabedores les entitats financeres que si el client reclama el seu reintegrament li 
hauran de tornar. 
 
Atesa l’existència de jurisprudència que estableix deixar sense efecte el cobrament de 
comissions bancaris per descobert. El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de 
Picassent va dictaminar en una sentència que data de 26 de novembre de 2012 l’anul·lació 
d’aquesta comissió en entendre que és una pràctica abusiva. El Jutjat número 1 de Bilbao va 
resoldre en una sentència amb data 22 de febrer de 2012 que aquesta comissió suposa un 
abús de la posició de domini contractual de l’entitat financera i la declara abusiva de conformitat 
amb allò disposa per la Llei de Consumidors i Usuaris ()article 82). La sentència de l’Audiència 
Provincial de Sevilla de 10 de març de 2011 decreta que la comissió per descobert no respon a 
cap servei prestat. La sentència de l’Audiència Provincial de Salamanca amb data 8 de febrer 
de 2010 estableix que està mancada de causa, per la qual cosa és contrària a allò prescrit en 
els articles 1.274 i 1.275 del Codi Civil. 
 
Atès que en cas de tenir el compte bancari al descobert els clients de les entitats financeres 
han de fer front a una doble penalització per un mateix concepte. Aquesta duplicitat es constata 
en la mesura en què a més de la comissió de descobert han d’abonar una comissió  de 
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reclamació per la qual l’entitat s’adreça al titular del compte per notificar-li el retard i instar al 
pagament de les quantitat degudes. 
 
Atès que la comissió que cobren les entitats bancàries quan els seus clients es queden en 
números vermells és un abús dels bancs, que ja cobren fins un 29% d’interès per demora pels 
saldos negatius, un tipus molt superior al dels crèdits ordinaris. Això suposa un doble 
cobrament generador d’un enriquiment injust. 
 
Per tot això, el grup municipal de Plataforma per Catalunya demana el següent: 
 
Primer. Instar les entitats financeres que operen en el nostra municipi a deixar sense efecte el 
cobrament de comissions per descobert. 
 
Segon. Difondre a través de tots els canals que estiguin a l’abast de l’Ajuntament la possibilitat 
que tenen els clients de bancs i caixes entitats financeres de presentar una reclamació pel 
cobrament d’aquesta taxa davant del Servei d’Atenció i Defensa del Client de les respectives 
entitats financeres. 
 
Tercer. Instar el Banc d’Espanya a que contempli la prohibició del cobrament de comissions de 
descobert per part d’entitats financeres sota l’obligatorietat de fer front a una sanció econòmica 
en cas d’incompliment. 
 
Quart. Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns dels municipis, al Banc d’Espanya 
i als mitjans de comunicació públics locals.”   
 
 
7. MOCIÓ PxC: CONTRA LA PUJADA DE PREUS DE LES ESCOLES BRESSOL 

PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
 
Per indicació de l’alcaldessa la secretària llegeix la moció.  
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Como dice mi enemigo el señor Argueta, como 
el dice, nosotros creemos que esta moción de principio a fin habría que votarla a favor, ahora 
usted haga lo que quiera y los demás también. Es la realidad, esta moción es injusta una 
subida de precios por parte de tal que afecta a un total de 42 centros, pero en esta 2 centros 
están aquí en Badia y les afecta a las familias de Badia que tienen que pagar un 20% más por 
escolarizar a sus niños ya está nada más, ustedes mismos.” 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup d’ICV-EUIA que diu: “Muchas 
gracias señora alcaldesa. Señor Raul, el fin no justifica los medios. Yo participo y milito en un 
partido político que hace practicar la política y la ética, y van íntimamente relacionados, y para 
nosotros porque practicamos la ética y la política no nos van ni los sobre ni otros casos que se 
oyen por ahí, nada. Y para nosotros no nos vale que el gato cace ratones, nos importa el color 
del gato, y tanto que nos importa el color del gato, si algo bueno viene de algo malo eso se 
convierte en maldad, porque se quieren cargar la democracia utilizando precisamente la 
democracia, no nos vale eso. Y me he apoyado en un señor que cuenta la filosofía en manera 
de chistes, habla de filosofía, y habla de un ornitorrinco, un ornitorrinco que entra a un bar y 
cuenta la filosofía de manera alegre y divertida y este hombre viene a decir cosas tan divertidas 
como no siempre lo que dicen es bueno y vosotros lo que hacéis es intentado con el espacio  
que entre todos estamos trabajando que es la democracia, cargárosla precisamente, y mientras 
tanto vosotros vayáis repartiendo estos folletitos de 12 puntos 6, 7 son altamente separatistas, 
racistas, xenófobos, y de todo lo que queráis y más. Mientras tanto, creáis que nos vais a 
engañar con estas trampas estáis totalmente equivocados y como dije al principio en la primera 
moción de la comisiones a los bancos, desde el principio al final votaré en contra.” 
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L’alcaldessa dona la paraula al señor Rafael Muñoz regidor del grup municipal del PP que diu: 
“Gracias señora Alcaldesa, yo esta vez no que voy a exceder mucho solamente que el Partido 
Popular votaremos en contra de esta moción.” 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Montañes regidora del grup municipal de 
l’AEB que diu: “Gràcies senyora alcaldessa des de l’AEB efectivament farem el que considerem 
que hem de fer que és lo que la nostra assemblea ens diu que hem de fer i que cada vot és la 
traducció d’aquesta feina. Nosaltres ens abstindrem, i ens abstenim perquè considerem que 
aquesta moció presentada per Plataforma per Catalunya és insuficient i poc valenta. Des de 
l’AEB no només rebutgem l’increment de preus de les escoles bressol de la Generalitat, des de 
l’AEB apostem per una educació pública gratuïta també en aquesta franja de 0 a 3 de qualitat i 
per a tothom. Però més enllà d’això, quan parlem de polítiques socials i quan posem la mirada 
en aquestes accions no fem lectura única i exclusivament en clau política. Les polítiques 
socials s’han de llegir també des d’una perspectiva inclusiva. Una perspectiva que la formació 
política que vostè representa no garanteix en cap dels seus aspectes com en el seu programa 
electoral va deixa ben clar. Gracies.” 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Raquel Gracia regidora d’Acció Social i Cultural que 
diu: “Nosotros votaremos en contra de esta moción porque al margen del contenido de la 
misma ya sabéis que votamos en contra de cualquier moción que presente el partido de 
Plataforma per Catalunya por ser un partido que promueve y defiende la xenofobia y el 
racismo, y además me alegro que esta vez por primera vez usted mismo lo haya reconocido 
cuando el señor Argueta ha dicho de usted, de su partido que es separatista, racista, xenófobo, 
y usted ha puntualizado: no, separatistas no somos, por tanto quiere decir que racistas y 
xenófobos sí que son, y por fin lo ha reconocido.” 
 
 
L’alcaldessa diu: “Señor Raul Ortiz como me vuelva a pedir la palabra así, no se la voy a dar. 
 
Sr. Ortiz: “No he hecho así señora Alcaldesa, no he hecho así. He hecho así, he levantado el 
dedo como todo el mundo, no quiera buscarle aquí cosquillas. Es lo que hay, levanto la mano 
como todo el mundo Alcaldesa y esto es lo que hay. 
 
L’alcaldessa: “Le tengo que hacer el advertimiento? Primer advertimiento. Me habla con 
respeto  
 
Sr. Ortiz: “No, me escribe una cartita como hizo la última vez.” 
 
L’alcaldessa: “Segundo advertimiento, al tercero abandona el Pleno. Tiene usted la palabra si 
habla con respeto, si no abandona el Pleno.” 
 
Sr. Ortiz: “Con respeto?” 
 
Sra. Alcaldessa: “Pues hable. Tiene dos advertimientos eh?” 
 
Sr. Ortiz: “Sí, si no pasa nada yo no voy ha faltar al respeto, simplemente que a mi me tratan 
que si de fascista, xenófobo, que si no se que, que si no se cuantos, mindongas que os 
inventais porque al fin y al cabo, lo que pasa es que a lo mejor vosotros sois comunistas y no 
sois tampoco muy demócratas y eso no lo decís, estoy hablando con todo el respeto, y si no 
rápido llamas a tus amiguitos los periodistas que hagan una nota de prensa, me escribes una 
cartita, lo que quieras alcaldesa, si no hay problema, gracias.” 
 
L’alcaldessa diu: “Señor Raúl Ortiz tercera advertencia abandone el Pleno. Tengo que ir a 
buscar a la Guardia Urbana? Se lo he advertido. Me ha faltado al respeto – me escribe usted a 
mí una cartita – eso es faltar al respeto y no hablar con el decoro que yo necesito y considero 
que tiene este Ayuntamiento. Se lo he advertido, y llevamos aguantando sus faltas de respeto y 
de educación Pleno tras Pleno. Gracias. 
 
Realitzats els 3 advertiment per part de l’alcaldessa, el señor Raul Ortiz abandona el Ple quan 
son les 21 hores i deu minuts.    
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Seguidament es sotmet a votació la moció que es denega per majoria amb 11 vots en contra (7 
PSC, 3 PP, 1 ICV-EUIA) 4 abstencions (AEB) i que literalment diu: 
 
 
“Atès que la Consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va aprovar el passat mes d’abril un 
augment del 20,4% del cost de les matrícules per al curs acadèmic 2013-2014 a les 42 escoles 
bressol públiques que depenen de la Generalitat d e Catalunya. 
L’article 1 de l’Ordre ENS/72/2013 de 23 d’abril fixa l’import del preu públic del servei escolar 
prestat a les llars d’infants de titularitat de la Generalitat de Catalunya en 118,00 euros 
mensual, front els 98 del curs actual i els 118 que n’hauran d’abonar el proper. 
 
Atès que aquest increment de preus té un afany clarament recaptador, ja que l’alça dels preus 
de matriculació està motivat per l’import més elevat que els pares paguen per portar els seus 
nens a les bressoles públiques municipals. Malgrat que es podria haver mantingut els preus, la 
consellera Irene Rigau ha manifestat la seva voluntat de apujar progressivament l’import del 
preu públic per l’escolarització d’alumnes a les llars d’infants del Departament d’Ensenyament 
per equiparar-lo amb l’import previst per a les llars d’infants de titularitat de les corporacions 
locals. 
 
Atès que l’aportació de la Generalitat entre 2010 i  2012 a les escoles bressols municipals es va 
reduir en un 51% i encara ha baixat més aquest 2013. Si el curs 2010 la Generalitat aportava 
1.800 euros per cada plaça de nen a l’escola bressol, el 2013 paga 875 euros per cadascuna. 
 
Atesa la dinàmica de retallades, augments de ràtios i precarització generalitzada en l’àmbit de 
l’ensenyament que enguany ha portat fins i tot al tancament de 22 centres. 
 
Atès que l’alça en els preus de les escoles bressol públiques aixequen una barrera social 
d’accés a la formació en el primer estadi de l’etapa educativa. La fixació de preus cada vegada 
més alts en la formació en el primer cicle d’educació infantil dificulta que les famílies més 
castigades per la crisi puguin fer front al pagament de les matriculacions, i per tant que els 
alumnes puguin arribar al següent cicle de l’educació infantil en igualtat d’oportunitats. 
 
Atès que en èpoques de crisi la inversió pública ha d’anar encaminada a garantir els serveis 
bàsics a les famílies catalanes amb més dificultats econòmiques. 
 
Atès que la funció educativa de les llars infantils es complementa amb la funció social que fa 
possible el suport a les famílies per tal que aquestes puguin fer compatible la seva vida laboral 
amb la seva vida familiar. 
 
Atès que les retallades en educació són responsables en gran mesura del fracàs escolar. 
Invertir en ensenyament és un factor clau per formar professionals qualificats que aportin un 
valor afegit i contribueixin al creixement econòmic i social. 
 
Atès que les escoles bressol s’estimula l’interès dels més petits per preguntar, observar, 
escoltar i explorar, actituds en definitiva que promouen el seu desenvolupament i aprenentatge 
en el primer cicle d’educació infantil. Apujar els preus posa en perill la possibilitat que ofereixen 
les llars d’infants de posar-los en contacte amb aspectes essencials de la nostra cultura i 
assimilar conceptes i nocions bàsics, aprendre a utilitzar instruments diversos, relacionar-se i 
tenir cura de l’entorn immediat. 
 
El grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Badia del Vallès a l’increment dels preus de 
matriculació de les escoles bressol de titularitat de la Generalitat de Catalunya aprovats per al 
proper curs 2013-2014. 
 
Segon. Instar la generalitat de Catalunya a deixar sense efecte l’Ordre Ens/72/2013, de 23 
d’abril i explorar vies alternatives d’estalvi que no deteriorin la qualitat dels serveis públics. 
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Tercer. Constituir una comissió municipal encapçalada per l’alcalde i un representant de cada 
grup municipal per entrevistar-se amb la consellera d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, Irene Rigau, amb la finalitat de revisar i renegociar l’alça de preus que afecta a les 
llars d’infants de la Generalitat de Catalunya del nostre municipi. 
 
Quart. Demanar a la Regidoria d’Educació que dugui a terme una avaluació i un seguiment dels 
efectes de l’increment dels preus de les matriculacions a les llars d’infants de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Cinquè. Donar trasllat d’aquest acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipi, al Consell Escolar de Catalunya i a les escoles 
bressol de titularitat de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
8. MOCIÓ ICV-EUiA: PER GARANTIR ELS TRES ÀPATS AL DIA A TOTS ELS INFANTS EN 

SITUACIÓ DE VULNERABILITAT TOTS ELS DIES DE L’ANY 
 
 
Queda sobre la taula pendent la moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA. 
 
 
9. MOCIÓ AEB: CONTRA L’HOMOFÒBIA I LA TRANSFÒBIA 
 
 
La secretària llegeix la moció. 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ruiz en representació del col·lectiu LGTB que diu: 
“Gracias senyora alcaldesa, desde un grupo del colectivo surgió la idea de reunirnos para 
luchas justamente contra el tema de la homofobia, y gente no sólo de aqui de Badia sino de los 
municipio colindantes. Surgió la idea de dar un asesoramiento, un acompañamiento jurídico y 
una guía saludable con todo lo que tiene que ver con la prevención y los recursos 
confidenciales y gratuitos para la prevención diagnóstica de las enfermedades de transmisión 
sexual. Eso por un lado. Lo que también quería comentar es un poco dejando la parte política 
es hablaros que el día del orgullo gay es un día de reivindicación, que no solamente se trabaja 
la transfobia o la homofobia colgando una bandera el 17 de mayo o el 18 de mayo, sino hay 
que hacer una gran transformación en las escuelas públicas ya de privadas no vamos ha 
hablar porque estamos hablando de Badia osea a nivel público. Que leyes como la del señor 
Wert sobre la LOCE no favorecen nada. Que los recortes que hace la señora Mato en cuestión 
de sanidad está dejando a mucha gente sin recursos a poder acceder a tratamientos 
retrovirales. Entonces yo lo que vendría a decir es que los derechos no se recortan, las 
libertades no se abstienen y que por favor voten esta moción, gracias.” 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Santervás regidor del grup municipal de l’AEB que diu: 
“Simplemente, totalmente de acuerdo con las palabras de Raul y simplemente un poco lo que 
viene a decir la moción es que sí que es cierto que se ha avanzado, está muy guay en 
determinados barrios de Barcelona, que este el colectivo gay allí en las .... queda muy chulo 
que haya un gay, un transexual, donde está la guerra que todavía hay homofobia y transfobia 
es en los barrios, en las ciudades, en los pueblos, en la escuela, es decir, salvo en esos guetos 
como dice la moción entre comillas, en positivo, que todo es en positivo, no dejan de ser 
guetos, en el resto de lugares no se ve, no hay que irse muy lejos aquí mismo cuesta todavía y 
como bien ha dicho Raul hay que trabajarlo sino bueno, la homofobia está aumentando y salvo 
en estos guetos en positivo.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUIA que diu: 
“Muchas gracias señora Alcaldesa, a una propuesta como esta el grupo municipal de Iniciativa 
Esquerra Unida, va ha dar apoyo y dará apoyo, además es uno de los planteamientos y 
principios de nuestra formación política de que creemos que todas las personas somos iguales 
y somos diferentes, y a eso se debe que una de las manifestaciones públicas que habrá el 
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próximo sábado a las 6 de la tarde, una de las organizaciones convocantes a las cuales estáis 
convocados e invitados a las 6 de la tarde del próximo sábado donde diferentes colectivos de 
gays y lesbianas se van ha manifestar para seguir reivindicando un derecho a la igualdad plena 
y a seguir defendiendo ese derecho de que todos somos iguales y somos diferentes, con 
respeto, con tolerancia y con cultura y educación.” 
 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup 
municipals del Partit Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa, yo sinceramente lamento que 
se presente este tipo de mociones, lo lamento profundamente porque eso quiere decir que hay 
un sector de nuestra sociedad el cual no es contemplado como lo es cualquier otro. Yo 
considero personalmente y en equipo así lo consideramos que la sexualidad individual es eso 
individual, y la normalidad de ella pasa porque no se tengan que presentar estas mociones 
reivindicando nada, porque todos tenemos derechos de hacer con nuestro cuerpo lo que nos 
salga de las narices, con lo cual me entristece muchísimo que se tengan que presentar 
mociones con todo el respeto del mundo en la cual haya que reivindicar el qué, que yo soy 
como quiero? Me parece triste, desde luego que la vamos ha apoyar, pero me deja mal sabor 
de boca. Gracias. Nosotros estamos aquí representando al Partido Popular de Badia del Vallès, 
lo digo por milésima vez. El partido de Badia del Vallés, es el que está aquí, y es el que 
nosotros los tres que estamos en este consistorio defendemos.” 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Carbonell regidora del grup municipal del 
PSC que diu: “El proper divendres es commemora el dia internacional del orgullo lèsbic, gai, 
bisexual i transexual, no només s’ha de treballar aquest dia com be ha dit el Raul, sinó tot l’any. 
Podem estar orgullosos de les conquestes aconseguides aquests últims anys, però encara hi 
ha països o les relacions sexuals entre persones del mateix sexe son castigades amb la pena 
de mort. Però queden coses per aconseguir i realitats per canviar per garantir que la llibertat i la 
igualtat que la Constitució proclama siguin reals i efectives per aquest col·lectiu. Des del PSC 
apostem per una educació que promogui la diversitat sexual i que impedeixi la violència i la 
discriminació cap els joves del col·lectiu, i fem una crida a totes les institucions educatives per a 
que impulsin amb mes afany les mesures necessàries per a fer els centres educatius espais 
segurs per a la diversitat. Queda encara pendent que la majoria de la nostra societat doni el 
gran salt endavant cap a la igualtat real, social i integral de les persones homosexuals, 
bisexuals y transexuals en tots els àmbits, educació, treball, serveis, etc, i amb una cosa sí que 
puc coincidir amb la senyora Escriva, és una llàstima que haguem de commemorar dies com 
aquests, dies com el de la violència de gènere, de la dona treballadora, dit això el PSC 
donarem el suport a aquesta moció.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Santervás regidor del grup municipal de l’AEB que diu: 
“Que agradecer el voto al PP de Badia a esta moción en particular, pero que bueno esto de las 
mochilas cada uno tiene las suyas, esto de que yo soy del PP de no se que o del PSOE de no 
se cuantos o del CIU pero yo no se, es como decir yo soy socio del Barça pero si gana el 
Madrid guay, esto no se lo cree nadie, yo lo siento, y partiendo de esa base lo que quiero decir 
es que la gente mucha gente y no hablo de los dirigentes sino de mucha gente de a pie de su 
partido son precisamente los que están más en contra de los gays, lesbianas y todos estos 
temas, que cada uno aguante su mochila simplemente eso, agradeciendo que vote a favor.” 
 
L’alcaldessa diu: “Bueno en cualquier caso tampoco tenemos que hacer de este punto el 
protagonismo... sino todo lo contrario, determinados posicionamientos que tiene a veces el 
Partido Popular yo creo que también se tienen que valorar como posicionamientos valientes 
que pueden llevar a cambiar las cosas, yo creo que tendríamos que quedarnos con lo positivo.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del Partit Popular que diu: 
“Muy brevemente, no sólo el Partido Popular tiene dirigentes en la alta cúpula que 
posiblemente esten en contra, hay otros partidos que no son el Partido Popular que también 
están anclados en hace como 400 años.” 
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Sotmesa la proposta a votación s’aprova per unanimitat amb 15 vots a favor la moció 
presentada pel grup municipal de l’AEB que literalmente diu: “ 
 
“Des del final de la dictadura franquista, el moviment d’alliberament lèsbic, gai, tanssexual i 
bisexual (LGTB), al nostre país, ha anat assolint diferents victòries importants: des de la 
despenalització de l’homosexualitat dins de la llei de perillositat social (que havia substituït a la 
de vagos i maleantes) ara fa 35 anys, fins l’obtenció del dret al matrimoni civil i a l’adopció. S’ha 
avançat pel que fa a drets, visibilitat i acceptació, és cert. Però aquest avanços en els drets 
bàsics no s’han traduït, encara, en avanços en les llibertats per a lesbianes, gais, transsexuals i 
bisexuals. Tot i això, com que  hi ha un grup important de gent que és exclosa de la vida social 
normalitzada, s’han creat espais exclusius per a aquestes persones. Això sí, limitats a 
determinats barris de Barcelona, Palma o València. Aquests espais han esdevingut, més que 
espais de llibertat, zones elitistes, on si no reprodueixes un determinat estereotip (que no 
representa en cap cas el col·lectiu LGTB) no hi tens lloc. En aquests espais, a més, es tendeix 
a invisibilitzar a lesbianes, a trans i a la resta de diversitat no heteronormativa. Però a la major 
part de ciutats petites i mitjanes, així com a la resta de pobles i comarques del país, ni tant sols 
han aparegut (amb molt petites excepcions) aquests espais del denominat “ambient gai”, al ser, 
a més, zones tradicionalment més conservadores, les lesbianes, els gais i les persones trans i 
bisexuals han tendit a escapar-ne. Hi ha hagut, durant molts anys un exili LGTB des del poble 
cap a la capital. Aquest exili ha afavorit la guetització del col·lectiu en determinats barris de les 
capitals i la invisibilitat a la resta de ciutats, pobles i comarques. Aquestes problemàtiques han 
estat compensades sovint per la lluita constant del es organitzacions d’alliberament LGTB, 
malgrat que aquestes han tingut més o menys força depenent de la zona del pais. Tota aquesta 
feina d’anys ha esdevingut imprescindible per als avanços viscuts en aquesta lluita. Malgrat 
aquesta intensa lluita, però, la realitat és que l’homofobia i la tansfòbia continuen ben presents 
al nostre context més immediat: a les escoles i als instituts, a la feina, al carrer,  als espais de 
lleure... Cal, doncs, dedicar encara més esforços en la lluita per l’alliberament LGTB, i la 
col·laboració activa i compromesa de les institucions públiques pot esdevenir una ajuda 
importantíssima. 
 
Per tot això, el Ple de l’ajuntament de Badia del Vallès acorda: 
 
Primer. Ubicar en un espai visible de la pàgina principal del web municipal un enllaç al web 
elaborat per l’Observatori contra l’Homofòbia destinat a la denúncia d’agressions de caire 
homòfob i transfob. 
 
Segon. Promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació municipals els centres 
educatius i els equipaments municipals. 
 
Tercer. Fer seguiment, a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, de les denúncies que 
arribin mitjançant aquest servei prestat per l’Observatori contra l’homofòbia i mantenir contactes 
periòdics de valoració del servei amb l’observatori. 
 
Quart. Establir un conveni entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i l’Observatori contra 
l’homofòbia on quedin recollits els drets i deures de les dues parts. 
 
Cinquè. Fer onejar la bandera de l’arc de Sant Martí a l’Ajuntament els dies 17 de maig Dia 
Internacional contra l’homofòbia i la transfòbia i el 28 de juny Dia Internacional de l’orgull LGTB. 
 
Sisè. Que l’Ajuntament a través de la regidoria de Polítiques d’Igualtat, realitzi actes de 
sensibilització i commemoració de les dues dates abans esmentades. En aquest sentit poden 
sol·licitar assessorament a l’observatori contra l’homofòbia. 
 
Setè. Donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i 
tanssexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la transfòbia” presentada al 
Parlament de Catalunya i aprovada pel Consell Nacional LGTB. 
 
Vuitè. Donar compte dels presents acords a l’observatori contra l’homofòbia, el Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i als grups polítics del Parlament de 
Catalunya.  



 29 

 
 
10. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No hi ha. 
 
 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE LA NÚM. 232/13  FINS LA 
303/13  
 
 
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
 
Núm. 232/13, de 30 d’abril, d’autoritzar a Endesa Distribució Elèctrica, S.L.U perquè puguin 
ocupar els espais situats al carrer La Manxa i carrer Menorca, destinats a la insta.l.ació de 
centres de transformació, així com l’entrada i sortida dels cables aeris i/o subterranis que 
alimenten els centres. 
 
Núm. 234/13, de 30 d’abril, de desestimar al senyor Eduardo Sedano Merino la sol.licitud de 
reserva d’aparcament, per no complir el requisit de no superar el barem de mobilitat establert 
en la normativa. 
 
Núm. 235/13, de 30 d’abril, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones 
amb disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora Susana Marcos Rodríguez. 
  
Núm. 237/13, de 6 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 6 de maig de 
2013. 
 
Núm. 239/13, de 7 de maig, d’aprovar el fraccionament del pagament de deutes tributaris a 
diferents contribuents que ho han sol.licitat. 
 
Núm. 247/13, de 9 de maig, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones 
amb disminució, modalitat titular conductor, al senyor Antonio Velasco Martí. 
 
Núm. 249/13, de 10 de maig, d’autoritzar la senyora M. José Felipe Verdejo per a l’instal.lació 
d’una terrassa exterior de 10,47 m2. davant el local ubicat a l’av. Mediterrània, 19 durant el 
període del dia 1 de maig fins el 31 d’agost de 2013. 
 
Núm. 250/13, de 10 de maig, d’autoritzar el senyor José Alburquerque Alburquerque per a 
l’instal.lació d’una terrassa exterior de 16,00 m2. davant el local ubicat a l’av. Burgos, 2 durant 
el període del dia 1 de maig fins el 31 de maig de 2013. 
 
 Núm. 251/13, de 10 de maig, d’autoritzar el senyor Felipe Reguera Castro per a l’instal.lació 
d’una terrassa exterior de 20,00 m2. davant el local ubicat a l’av. Costa Brava, 8 durant el 
període del dia 1 de maig fins el 30 de juny de 2013. 
 
Núm. 252/13, de 10 de maig, d’aprovar un document comptable fase ADO per import de 2.500 
euros, corresponent a l’import a ingressar per l’Ajuntament en el conveni de col.laboració amb 
la Comunitat de Propietaris de Costa Brava, 18, per a la interconnexió inalàmbrica dels edificis 
públics. 
 
Núm. 257/13, de 15 de maig, de subscriure un conveni de col.laboració per a la formació 
pràctica en centres de treball amb el Servei Municipal d’Ocupació, per a la realització de 
diferents mòduls PQPI. 
 
Núm. 258/13, de 15 de maig, d’incoació de l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 
5/2013, atesa la sol.licitud presentada com a conseqüència d’una caiguda en la via pública. 
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Núm. 259/13, de 17 de maig, d’acceptar l’adscripció en comissió de serveis de l’agent de la 
Policia Local senyor José Antonio Martínez Pedrero, per a prestar serveis en l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès. 
 
Núm. 261/13, de 17 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 21 de maig 
de 2013. 
 
Núm. 262/13, de 17 de maig, d’aprovar el fraccionament del pagament de deutes tributaris a 
diferents contribuents que ho han sol.licitat. 
 
Núm. 263/13, de 22 de maig, d’acceptar la subvenció de 41.147 euros atorgada per la 
Diputació de Barcelona, amb concepte de finançament de l’àmbit de benestar social, en el marc 
del Catàleg de Concertació de l’any 2013. 
 
Núm. 264/13, de 23 de maig, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció de 12.000 
euros, per finançar les despeses derivades del manteniment de l’Oficina Municipal d’Informació 
a la persona Consumidora (OMIC). 
 
Núm. 265/13, de 23 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 27 de maig 
de 2013. 
 
Núm. 266/13, de 23 de maig, de dur a terme el servei de manteniment de la instal.lació 
d’enllumenat públic de l’av. Cantàbric i av. Costa Blava per un any, coincidint amb el període de 
garantia de l’obra i sense cap cost per l’Ajuntament, amb l’empresa ETRABORNAL. 
 
Núm. 267/13, de 23 de maig d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13020843 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. 268/13, de 23 de maig, de variacions de la nòmina del personal corresponents al mes de 
maig. 
 
Núm. 269/13, de 27 de maig d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13024216 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. 270/13, de 27 de maig, de desestimar les al.legacions presentades en el procediment 
sancionador P130642778 incoat per una presumpta infracció de trànsit, de conformitat amb 
l’informe de la Policia Local. 
 
Núm. 271/13, de 27 de maig, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13021840 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. 272/13, de 27 de maig, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13023046 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. 273/13, de 27 de maig, 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 maig de 2013. 
 
Núm. 274/13, de 27 de maig, de delegar les facultats per a prestar consentiment 
matrimonial a favor de la regidora senyora Montserrat Carbonell Rosell. 
 
Núm. 275/13, de 28 de maig, d’aprovar i signar un conveni amb el Centre de Dia 
Badia del Vallès Mutuam, per dur a terme activitats d’hidroteràpia adaptada a 
persones grans amb manca d’autonomia. 
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Núm. 276/13, de 28 de maig, de designar el senyor Rafael Moya Camarón com a 
representant de l’Ajuntament en la citació del Jutjat d’Instrucció núm. 3 de Sabadell 
sobre el Procediment abreujat 50/2011 E. 
 
Núm. 277/13, de 28 de maig, de convocatòria del Ple de l’Ajuntament pel dia 29 de 
maig de 2013. 
 
Núm. 278/13, de 28 de maig, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Juan Carlos Fornaguera. 
 
Núm. 279/13, de 28 de maig, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor John Francois Mateus Medina. 
 
Núm. 280/13, de 29 de maig, de concessió d’una bestreta de 1.000 euros al senyor Javier 
Ramos Casorran, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària d’estiu 
de 2013. 
 
Núm. 281/13, de 29 de maig, de concessió d’una bestreta de 250 euros a la senyora Noelia 
Manzaneda Gómez,  sense interès i a compte de les retribucions de la mensualitat del mes de 
juny de 2013. 
 
Núm. 283/13, de 31 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 3 
de juny de 2013. 
 
Núm. 284/13, de 31 de maig, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització de la plaça de parking 
núm. 141, a favor del Sr. Alberto Rodríguez Navarro i la Sra. Montserrat Barragán Haza, fins el 
dia 18 de setembre de 2052. 
 
Núm. 285/13, de 31 de maig, de formalitzar un conveni amb la Oficial Local de la Creu Roja de 
Sabadell, amb l’objectiu de pal.liar de forma puntual la situació de les famílies afectades per la 
crisi econòmica, que siguin derivades pels Serveis Socials del municipi. 
 
Núm. 286/13, de 31 de maig, d’incoació de l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 
6/2013, atesa la sol.licitud presentada com a conseqüència d’una caiguda en la via pública. 
  
Núm. 287/13, de 31 de maig, d’aprovar i signar un conveni de col.laboració per a pràctiques en 
empreses FOAP 2012, amb el Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
Núm. 289/13, de 5 de juny, de desestimar el recurs de reposició interposat per una ciutadana 
en l’expedient de responsabilitat patrimonial incoat amb data de 4 d’abril de 2013, a causa de la 
seva demanda per haver sofert una caiguda en la via pública, per no existir relació de causalitat 
entre els fets i l’actuació de la Corporació. 
 
Núm. 290/13, de 5 de juny, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Carmen Guisado Sánchez. 
 
Núm. 291/13, de 5 de juny, 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 29 d’abril al 30 de 
maig de 2013. 
 
Núm. 292/13, de 5 de juny, de delegar les facultats per a prestar consentiment 
matrimonial a favor de la regidora senyora Antonia Escriva Castellanos. 
 
Núm. 294/13, de 5 de juny, de prorrogar la contractació del subministrament en la 
modalitat renting d’un vehicle de la Policia Local, per import de 3.300,60 euros, per un 
període de 4 mesos, a BANSACAR AUTORENTING. 
 
Núm. 295/13, de 6 de juny, de concessió d’una bestreta de 2.400 euros a la senyora Rosa M. 
Ramos Lozano, sense interès i a compte de les retribucions al llarg dels 24 mesos posteriors a 
la seva concessió. 
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Núm. 296/13, de 6 de juny, d’aprovar i signar una pròrroga del document C862-01305-002-11, 
amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, destinat al desenvolupament de programes i 
actuacions d’acolliment lingüístic. 
 
Núm. 297/13, de 6 de juny, de modificar el contingut del contracte signat amb 
l’empresa Edicions MIC, relatiu a la impressió i disseny del programa de la Festa 
Major 2013. 
 
Núm. 300/13, de 7 de juny, d’anul.lar la infracció de trànsit expedient 1200000070 i 
arxivar l’expedient sancionador incoat, per haver-se produït una errada. 
 
Núm. 302/13, de 7 de juny, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13025367 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. 303/13, de 7 de juny, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13025458 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. 
 
 
L’alcaldessa obre el torn de paraules i la dona en primer lloc a la senyora Antonia Escriva que 
diu: “Posiblemente algún punto no lo se pero fue comentado en la comisión, pero como no 
estuve presente si es así ruego se me haga llegar la información igualmente gracias. El número 
252/13, digo todos los, 258/13, que este no se si tiene relación con el 286/13 o es diferente, el 
259/13, el 263/13, aquí queremos saber además a ver si están incluidos en los presupuestos 
estos 41.147 euros y el 266/13, y por último 294/13 y 297/13. 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan A. Lancho tinent d’alcalde primer que diu: “Yo le 
puedo contestar la 252/13 que habla del convenio con la comunidad de propietarios de Costa 
Brava, 18, esto viene en el momento que se hizo, en la época en que se hizo el FEOLS con el 
tema del wifi se hizo este convenio, viene ya de estos años y es por la situación de la antena, 
que periódicamente se hace el convenio anual. 
Y el resto le contestaré en la comisión. 
 
L’alcaldessa diu: “Bueno jo li contestaré la 252 la resta ja li contestarem per escrit perquè son 
masses. Es una comissió de serveis que va demanar un agent personal de la casa que està 
adscrit a Sant Cugat que ha demanat la renovació de la comissió de serveis i l’hem concedit. 
Està treballant a l’Ajuntament de Sant Cugat.” 
 
L’alcaldessa li dona la paraula al senyor Lancho que diu: “No es que perdamos un guardia, la 
plaza que este guardia tenia aquí esta siendo ocupada por otro, osea este renueva y 
mantenemos la misma plantilla.” 
 
 
2. PRECS I PREGUNTES 
 
 
Obert el torn de preguntes el senyor Quim Duran regidor de l’AEB formula les següents. 
 
Sra. Alcaldesa recollim el prec que ens ha fet anteriorment volem felicitar-la efusivament per 
l’expulsió del regidor de Plataforma per Catalunya, ho havíem sol·licitat en altres ocasions per 
activa o per passiva que s’actués en aquest sentit i finalment això ha estat una realitat. 
Esperem que amb el contingut del Ple i la densitat que ha tingut el Ple doncs aquest fet sigui 
l’anècdota que no ha d’anar més enllà perquè realment hi ha temes de més calat.  
I en referència al comentari que intueixo que anava pe tema del Compte General comentar que 
l’AEB no ha recolzat mai cap compte general que deriva d’un pressupost que no és nostre i que 
no ha estat elaborat amb la participació de la gent, simplement. 
 
Pel que fa a les preguntes en tenim dues preguntes: 
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1) Perquè l’equip de govern no va informar a la comissió informativa del 17 de juny de 2013 
l’endemà de festa major de l’acord que havia assolit al matí en Junta de Govern Local en 
referència al Conveni dels Voluntaris Socials, es a dir, perquè no ens van informar del conveni 
al qual el govern per valor de 5100 euros arriba amb l’Associació de Voluntaris Socials.  
 
2) Perquè estan aturades les obres de la barrera sònica de la C58, terminis, raons, motius, una 
miqueta que ens fessin l’estat de la qüestió.  
 
L’alcaldessa contesta: 
- Respecte de la informació a la Comissió Informativa del tema del voluntariat que es va 
aprovar a la Junta de Govern Local, no se perquè no es va informar a la comissió suposo que 
per manca de temps, però és el conveni que es fa cada any amb el voluntariat social, no crec 
que hi hagi cap tipus de res. 
 
- I el tema de la raó perquè estan aturades les obres, estem encara esperant la resposta oficial 
per part de la Conselleria perquè vam tenir informacions informals per part dels propis 
treballadors. Ens vam posar en contacte amb la mateixa empresa, l’empresa tampoc ens sabia 
dir quina era la raó l’estava causant, el dia que vam anar a veure al grup d’Iniciativa i del PSC 
en el Parlament ens vam trobar al Conseller jo li vaig plantejar el prec de dir que ens havien dit 
que havien aturat les obres en principi perquè la pròpia empresa havia dit que la Generalitat no 
tenia prous diners per continuar amb els pagaments de l’obra i que per això estava aturada. El 
Conseller ens va comentar que estava dintre d’una possibilitat però que no era real, jo vaig fer 
el prec de que si us plau no ens deixessin l’obra així perquè estava tot descarnat sense arbrat i 
que no podia quedar-se l’obra aturada en aquest moment i es va comprometre amb mi, va 
trucar al Director General davant meu i va agafar el prec encara no tinc confirmació oficial de 
res, en el moment que tingui informació us la faré arribar.   
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran: “Gràcies per la seva resposta, en tot cas 
mentre aquesta resposta arriba o no hauríem de veure en quina situació que és el que passa 
amb tots els aparcaments que aquesta obra està ocupant i que malauradament genera una 
sèrie de perjudicis a tot el veïnat.” 
 
L’alcaldessa diu: “Clar és que fins ara tampoc tenim confirmació de que l’obra estigui aturada 
per la qual cosa tampoc la podem retirar, ja prendrem la decisió que calgui en el moment que 
tinguem la confirmació oficial del que passa.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Lancho que diu: “Simplemente para aclarar. El hecho de 
que la Generalitat de Catalunya, la empresa en estos momentos no nos notifique en que 
situación se encuentra la obra, o que futuro le espera, a mí me preocupa más el futuro que les 
espera no tanto en que situación se encuentra ahora, hay un problema, eso es una zona de 
obra y por lo tanto mientras la empresa o el contratante en este caso la Generalitat no 
determine que es lo que se puede hacer la retirada de ciertas vallas que tiene el Ayuntamiento 
tampoco dependerá de nosotros, será una cuestión ya de seguridad decir hasta donde 
podemos aguantar y hasta donde aguantará la Generalitat sin dar respuesta, esperemos que 
sea pronto, porque es cierto que los que vivimos en Mediterráneo sufrimos eso.” 
 
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
són les vint hores i quaranta-cinc minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa 
 


