03/2013

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 27 DE FEBRER DE 2013

Badia del Vallès, vint-i-set de febrer de 2013

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

PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
AEB
AEB
AEB
AEB (s’incorpora al Ple després de la pressa de possessio en el punt 3)
PP
PP
PP
ICV-EUiA
CIU
PXC

Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica i l’interventor senyor Raúl
López Borras.
Excusa la seva assistència la senyora Montserrat Carbonell Rosell.
Abans de començar amb l’ordre del dia l’alcaldessa llegeix el manifest que amb motiu del dia
internacional de les dones han consensuat tots els grups a la junta de portaveus i que diu:
“Ens apleguem avui aquí, per celebrar el 8 de Març, Dia Internacional de les dones. Un dia ple
de simbolisme per a les dones i la consecució dels seus drets, diem ple de simbolisme perquè
no hem d’oblidar que un dia com el 8 de març de 1908 , 130 dones treballadores de la
fàbrica Cotton de Nueva York, que feien vaga ocupant el seu lloc de treball per aconseguir o
una jornada laboral de 10 hores, un salari igual que el dels homes i una millora de les
condiciones higièniques van morir cremades quan l’amo de l’empresa va tancar les portes, i va
provocar un incendi .
I ple també de simbolisme per a totes aquelles persones compromeses amb la igualtat.
Aquesta diada fa ja més de 8 dècades que se celebra arreu del món per retre homenatge a
totes les dones que al llarg de la història, i des dels quatre punts cardinals, ens han precedit i
ens han obert el camí per aconseguir una societat més justa i igualitària. I és què el seu treball
incansable sovint no ha estat prou reconegut tot i haver estat determinant per al conjunt de la
humanitat. És un dia, doncs, que ens porta a incloure aquest llegat en els nous reptes del futur,
per què tal i com s’ha demostrar en diferents moments de la nostra història i sobretot en
contextos difícils, no podem construir nous models de societat, sense les seves aportacions.
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Però més enllà d’aquelles lluites de dones que han irromput en l’espai públic i han defensat
l’estatut de ciutadanes per a les dones, aquest any volem fer un reconeixement a totes les
dones anònimes que han fet i continuen fent possible el manteniment de la vida.
Possiblement és en contextos de crisi severa on sorgeixen a la llum les problemàtiques més
arrelades i també aquells aspectes bàsics per al sosteniment de la vida. És ara quan es revela
com absolutament imprescindible el treball de cura que les dones continuen realitzant, malgrat
totes les dificultats. I és ara també quan moltes vegades la crisi esdevé una coartada per tornar
a retallar els nostres drets i per escurçar la nostra capacitat de ser lliures, i felices.
L’actual context de crisi econòmica actual que genera el sistema econòmic
capitalista provoca un empitjorament de les condicions de vida econòmiques, socials i
polítiques de les dones. Una crisi que ha generat nous focus d’exclusió social que afecten de
forma més accentuada a les dones. Segons el Fons de Desenvolupament de les Nacions
Unides per a les Dones (UNIFEM) Es calcula que el 70% de les persones atrapades en la
pobresa actualment en el món, són dones.
S’ha incrementat la desocupació femenina, s’han radicalitzat la precarietat i la segregació
laboral estructural, han augmentat les diferències retributives i es continua sobrecarregant a les
dones amb el treball reproductiu, no reconegut ni valorat.
Davant d’aquesta situació volem cridar ben alt que no podem fer un pas enrere en la lluita per
la igualtat, ni en la dignificació del treball que tradicionalment han realitzat i encara ara
continuen realitzant les dones. I volem també donar enèrgicament les gràcies a totes aquelles
persones i especialment a aquelles dones que, sentint la crisi en la seva pròpia pel,l lluiten per
aconseguir un món millor per a elles i per a la resta de la societat, trobant al mateix temps
les forces i l’energia per continuar teixint la xarxa que pot sostenir-nos malgrat les dificultats.
A elles, teixidores de relacions i de vida, lluitadores incansables, volem agrair i encoratjar. Per
què com diu aquella vella consigna feminista “allò personal és polític” i cap altre món és
possible sense les idees, el coratge, la força i la calidesa de les dones.
Continuarem doncs reivindicant la igualtat, i la llibertat de les dones. Continuarem lluitant per i
amb totes aquells dones en risc d’exclusió social, per i amb totes les dones víctimes de la
violència masclista. I continuarem fent-ho, per què ara, també ara, es revela com més
necessari que mai, reivindicar la possibilitat de ser felices.
Per totes elles, amb totes elles, mil gràcies, de tot cor.
Visca el 8 de Març i Visca les dones, les anònimes i les que no ho són.“
Oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa i amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre els
assumptes de l'ordre del dia, adoptant-se els següents acords:

I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova sense necessitat de lectura prèvia l’acta ordinària de 30 de gener de 2013, atès que
tots els membres del consistori disposaven del text.

2. PRESSA DE POSSESSIÓ SRA. MONTSERRAT MONTAÑES NAVARRO

Mitjançant credencial expedida amb data 30 de gener de 2013 per la Junta Electoral Central
s’ha produït l’acreditació expressiva de la designació com a regidora de l’Ajuntament de Badia
del Vallès de la senyora Montserrat Montañés Navarro.
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Atès que la senyora Montañés ha manifestat no estar afectada per cap de les causes de
incompatibilitat previstes als articles 202 i 203 de la Llei orgànica de règim electoral i la resta de
legislació concordant.
De conformitat amb el que disposa l’apartat 8 de l’article 108 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General que ha estat modificat per la llei posterior de l’any 91, exigeix que al moment
de presa de possessió dels càrrecs i per adquirir la plena condició, els candidats electes han de
jurar o prometre l’acatament a la Constitució, mitjançant la següent fórmula:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidor de l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
La senyora Montserrat Montañés Navarro contesta:
•

Ho prometo, per imperatiu legal

L’alcaldessa diu: “Doncs donem la benvinguda a la companya Montserrat Montañés a aquest
Ple”.

3. REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ

Es retira de l’ordre del dia la proposta referent a la regeneració democràtica i lluita contra la
corrupció.

4. PLA CONCERTAT PEL DESENVOLUPAMENT ACTIU DE PRESTACIONS BÀSIQUES
DE SERVEIS SOCIALS
Es dóna lectura a la proposta presentada. Seguidament l’Alcaldessa diu: “Abans de començar
amb les paraules, manifestar que en el text que s’ha llegit que es el que haviem donat amb les
incorporacions, s’ha fet sobre una plana antiga i no sobre la plana de l’acord de la preacta, i tot
el que fa esment al PSC no ha d’aparèixer, es l’Ajuntament. Però va estar una errada en el
moment d’agafar totes les modificacions que s’han consensuat a la Junta de Portaveus de ferlo sobre una plana antiga. Vull que consti després en l’acta del Ple, que les modificacions s’han
de fer sobre la preacta i no sobre aquest document.
Doncs fet aquest aclariment que ha estat una errada i demano perdó, donem paraules en
aquest punt”.
Intervé la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural, que diu:
“Davant les notícies de les retallades del Pla Concertat, hem volgut presentat aquesta proposta
d’acord per tal de demanar a la Generalitat que garanteixi els recursos pels Serveis Socials
bàsics en aquests moments d’emergència social. Volem així mateix que el govern de la
Generalitat insti al govern espanyol a continuar finançant els ajuts del Pla als Ajuntaments i
defensi els interessos dels catalans i catalanes a qui més està copejant la crisi. Recordem que
el Pla Concertat creat en l’any 1988 pel govern socialista, es un programa cofinançat per
l’Estat, fonamental per a poder desenvolupar una xarxa de serveis socials d’atenció primària
que els Ajuntaments puguin gestionar, desenvolupant les competències en serveis socials que li
han estat atribuïdes per l’Estat i la Comunitat Autònoma. Nosaltres demanem que es reposi el
fons del Pla com a mínim a nivell del 2011 i que es mantingui el programa de teleassistència.
Voldria donar les gràcies perquè en aquesta proposta han hagut moltes aportacions dels grups i
agrair també als grups que votin favorablement”.
Seguidament intervé el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: “Decir
que desde PXC estamos bastante de acuerdo con el contenido de la moción, pero aún así nos
abstendremos ya que aquí también se habla de la renta mínima de inserción, y en este tema ya
nos posicionamos que creíamos que primero habían de ser para la gente de casa”.
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A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup
municipal de CIU, que diu: “Jo tinc la mala sort de quedar-me sempre sense paraules. A veure,
nosaltres subscrivim la defensa que ha fet la regidora Raquel Gracia sobre aquest punt. I agrair
al PSC haver incorporat totes les modificacions que nosaltres hem presentat. Així que no
m’allargaré més, i nosaltres favorablement aquesta qüestió”.
Seguidament pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICVEUiA, que diu: “Nosotros daremos apoyo a esta propuesta de acuerdo. Como no podía ser de
otra manera”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP,
que diu: “Desde esta formación política lógicamente estamos de acuerdo en el contenido del
presente acuerdo, lo que sucede es que como se hace mención específica al esquipo de
gobierno, y como todos entendemos, nos abstendremos para que esta siga adelante”.
Seguidament pren la paraula la senyora Montserrat Montañés, regidora del grup municipal de
l’AEB, que diu: “Nosaltres per a començar voldríem agrair l’incorporació de les nostres
propostes a la moció, i donarem suport. Nosaltres entenem que els serveis socials bàsics que
son competència municipal son insostenibles sinó es amb el cofinançament, tant de l’Estat com
de la Generalitat de Catalunya. Apostem per polítiques socials que rescatin les persones. Les
persones de casa. Totes, les persones de Catalunya”.
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, la qual s’aprova per 12 vots a favor (PSC,
AEB, ICV-EUiA, CiU), i 4 abstencions (PP, PXC).
S’acorda:
A dia d’avui una quarta part de la població catalana es troba vivint sota el llindar de la pobresa,
un de cada quatre infants no fan un àpat diari en les condicions mínimes necessàries i hi ha
gairebé 885.100 persones aturades a Catalunya (segons l’EPA). Si a això hi afegim
l’esgotament de les ajudes de protecció social com la prestació per atur o la Renda Mínima
d’Inserció, el risc d’exclusió social és cada cop més elevat. Hi ha més pobres i aquests ho són
més que abans i difícilment poden cobrir les necessitats bàsiques, és a dir, alimentació i sostre.
Hem d’exigir al govern central i al govern de la Generalitat que el prioritari, necessari i urgent
és defensar els drets de la ciutadania i garantir el seu benestar.
El Pla concertat, creat pels socialistes el 1988, és un programa que va suposar el
desenvolupament actiu de prestacions bàsiques de serveis socials basat en el cofinançament
per part de l’Estat i corporacions locals d’aquells projectes amb l’objectiu de proporcionar a la
ciutadania serveis socials que cobreixin les seves necessitats bàsiques i consolidar una àmplia
xarxa de serveis socials municipals per desenvolupar les prestacions de serveis socials
d’atenció primària, entre les que es trobaven l’ajuda a domicili i la teleassistència, previstes a la
Llei de Dependència (Llei 39/2006).
Després que s’ hagi retallat el fons del Pla Concertat en un 65% respecte el pressupost del
Govern Socialista del 2011 (en el que es destinaven 12.293.386,92€ a Catalunya) i en un 40%
respecte el 2012 (destinant sols 3.896.106,49€), el passat 30 de gener el ministeri no va
desmentir les darreres noticies sobre que el Govern deixarà de finançar el Pla, eliminant també
dels Pressupostos Generals de l’Estat per 2013 el programa de Teleassistència en un moment
en què les peticions d’ajuda per emergència social s’han incrementat un 200%, doncs son
moltes les famílies que han hagut de treure a la seva gent gran de residències per no poder fer
front a la despesa, el que fa més necessària aquest ajut i el del SAD, posant així en greu perill
la xarxa més bàsica de protecció cap a aquestes persones.
Des de l’Ajuntament de Badia del Vallès considerem necessari un compromís ferm del Govern
de la Generalitat per tal de garantir la sostenibilitat econòmica del sistema i arreglar la situació
dramàtica a la que ens poden abocar les retallades realitzades pel ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat del Govern d’Espanya. Creiem que és de màxima necessitat que la
Generalitat defensi els interessos dels catalans i catalanes a qui més està colpejant la crisi i
garanteixi els recursos dels contractes programa amb els ajuntaments, mantingui les
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prestacions socials bàsiques i asseguri els drets socials i l’exercici de la igualtat d’oportunitats
de tots els catalans i catalanes.
Per tot l’ exposat s’acorda:
Primer. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Badia del Vallès a les retallades realitzades pel
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d’Espanya ja que les administracions
locals no poden continuar assumint un increment en la prestació de serveis, sense que aquest
vagi acompanyat de finançament.
Segon. Demanar a la Generalitat de Catalunya que exigeixi al govern mantenir la corresponent
aportació pressupostària vers el Programa de Teleassistència i el Pla Concertat, atès que
aquest és fonamental per poder desenvolupar una xarxa de Serveis Socials d’atenció primària.
Tercer. Exigir a la Generalitat de Catalunya mantenir el contracte programa amb la dotació
pressupostària adequada per fer front a les necessitats dels serveis socials bàsics.
Quart. Fer arribar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, la Consellera de Benestar i
Família, entitats municipalistes, FMC i ACM, Govern de l’Estat i a tots els representants dels
agents socials.

5. ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT AL CONVENI PER LA CREACIÓ D’UN FONS SOCIAL DE
VIVENDES
Es retira de l’ordre del dia l’acord d’adhesió al conveni per la creació d’un fons social de
vivendes.

6. AJUTS PER LA PÉRDUA DE L’HABITATGE HABITUAL
La secretària llegeix la proposta d’acord.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan Antonio Lancho regidor d’habitatge que diu:
“Gracias senyora Alcaldesa. En primer lugar me gustaría pedir disculpas, y me explico porque.
Este es un acuerdo que traemos hoy al Pleno a aprobación, después de cerca de un año desde
que se aprobó una moción que se aprobó por unanimidad en marzo creo recordar, del año
pasado, en el que se recogía una serie de condiciones y una serie de acuerdos sobre el tema
de desahucios de Badia. Básicamente lo que viene a decir este acuerdo es que todo aquel que
suscriba el convenio con Catalunya Caixa, y de su vivienda entre comillas en una fórmula de
dación en pago y pongo comillas, tendrá la plusvalía que debe pagar la tendrá subvencionada
por la ciudad, y no será un coste más añadido a un proceso que ya de por si es injusto. Quería
pedir disculpas por la tardanza que hemos tenido en armar este acuerdo, básicamente
administrativo para que no quedase ningún fleco a la hora de poder aplicarlo de que la gente
que ya lo hizo en su momento y pagó, pues me consta que ya está siendo llamada para poder
digamos devolverle el dinero que ya depositó en su momento, y por lo tanto también que las
plusvalías que ya se han hecho y las que se vayan ha hacer pues quedaran
administrativamente y correctamente cerradas y no habrá ningún problema. Gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de Plataforma per
Catalunya que diu: “Gracias señora Alcaldesa, decir que desde Plataforma por Catalunya como
ya hicimos con la moción a este acuerdo también le daremos nuestro apoyo, gracias.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup
municipal de Convergència i Unió que diu: “Gràcies senyora presidenta jo anava a comentar
que nosaltres anàvem a donar suport a aquesta moció evidentment, aquestes qüestions son
temes que nosaltres hem treballat des de la unanimitat, crec que podem presumir com a
consistori d’aquest fet i per tant no hi ha possibilitat de desmarcar-se ni ganes, es a dir, això és
algo necessari i imperiós i d’extrema urgència i s’ha de fer, el que anava a comentar però ja
s’ha avançat el regidor Lancho és que no pot ser que la màquina administrativa tardi més d’un
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any en gestionar un tema d’aquests, en tot cas, s’ha resolt, s’ha resolt be, per tant seguim
endavant treballant en aquesta línea. Nosaltres votarem a favor evidentment.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUIA que diu:
“Muchas gracias señora alcaldesa, sí como ya lo han dicho los que han intervenido
anteriormente, nosotros también daremos apoyo ha esta propuesta de acuerdo que es la
unificación de los beneficios, entre comillas, por eso como ha dicho el regidor se lleva ha
acuerdo para bonificar la plusvalía de la supuesta venta de estos vecinos que se han acogido a
la dación en pago como consecuencia del convenio firmado con la agencia catalana d’habitage
y el Ayuntamiento de Badia del Vallès. Quedan algunos flecos todavía por cumplir de este
convenio y que nosotros tenemos mucho que hacer todavía y en esa estamos, gracias.”
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Pablo Ropero regidor del grup municipal
del Partit Popular que diu: “Gracias señora alcaldesa. Desde el Partido Popular también
daremos apoyo, gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Santervás regidor del grup municipal de l’AEB que diu:
“Desde la AEB apoyaremos la moción, y está bien que el señor Lancho se disculpe, y bueno
como persona es correcto, pero nosotros no podemos dejar de decir y el lo sabe las personas
que van a la comisión de urbanismo, unas quince comisiones de urbanismo o diez quizás no
todas, la AEB preguntando sobre este tema, preguntas es que no hay dinero, respuestas
varias. En Pleno también el señor Quim Duran alguna vez lo ha consultado, en la mesa de
vivienda también se ha comentado, es decir, claro estamos hablando como usted reconoció en
la última comisión de dos mil euros, si para dar dos mil euros a gente que lo necesita, a gente
que han echado de casa, que han firmado un convenio que han echado de casa y están de
alquiler social, tardamos del 30 de noviembre de 2011, casi más bien dos años, año y medio,
claro estas cosas cuando decimos lo de la confianza que hablábamos el pleno pasado o lo que
yo afirmé este pleno del tema de los partidos políticos, de las instituciones, pues por desgracia
la gente cuando ve estas cosas deja de confiar, pero bueno que también somos personas y se
tiene que aceptar las disculpas y aquí está ya aprobado y esperemos que rápidamente estas
personas cobren el dinero que les corresponde.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan A. Lancho regidor d’habitatge que diu: “Gracias al
apoyo de todas las fuerzas políticas estaba claro, para puntualizar algunos temas, en concreto
son, una cosa es la plusvalía que se debe devolver a aquellas personas que iniciaron el pago
en su momento y que bueno en su momento por cuestiones de calendario no fue paralizado
por la Diputación, en concreto son 1.709 euros, lo que es, no hablamos de grandes cantidades,
y que administrativamente hay que buscar la fórmula para que, bueno, no deja de ser un
impuesto, una tasa que debe cobrar el Ayuntamiento, que está obligado a cobrar y por lo tanto
se debe buscar la fórmula para vestirlo legalmente de forma que nadie saliese perjudicado, se
ha tardado un año, más de un año, vuelvo a reiterar que la parte de esa gente de esos 1.709
euros que se han pagado que se tienen que repartir con la gente, es la parte que a mí si que es
cierto me duele más, porque son gente que no tiene recursos, o que está en una situación
grave y que a lo mejor esos 60, esos 22 euros, como alguno se le va a devolver, le puede
solucionar la compra de una semana o de dos semanas, por lo tanto la parte humana está
claro, y lo importante también es haber podido vestir ordenadamente y legalmente lo que
supondrá y lo que está suponiendo para las arcas municipales el dejar de ingresar esas
plusvalías, porque eso también tiene una contrapartida que en el fondo lo que vamos ha hacer,
y lo veremos en las liquidaciones futuras en los presupuestos municipales es que la ciudad de
Badia va ha subvencionar, va ha dar unas subvenciones X a cambio de esas plusvalías, bueno
había que vestirlo. Se ha tardado este tiempo lamentablemente pero bueno ahí está.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Santervás regidor del grup municipal de l’AEB: “Una
cosa que se me ha olvidado antes, bueno la moción lo dice, sobre todo darle publicidad, que
hay gente no se le ha olvidado porque necesitan el dinero pero como no se les avise, se haga
público como aquí dice en la pàgina web, se le llame, porque ya ha pasado otras veces.”
El senyor Lancho intervé i diu: “Lo que se está procediendo es ha llamar a cada persona que
tienen que traer la documentación conforme han hecho el pago, o han fraccionado el pago, la
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parte que hayan pagado para poder proceder a la subvención, por lo tanto si que se está
contactando directamente.”
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat el següent acord:
“Vist el Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès, en la sessió del dia 30 de novembre de 2011,
va aprovar una moció per establir un conjunt de mesures de prevenció de desnonaments.
Atès que l’acord aprovat pel Ple en l’ esmentada sessió recull establir subvencions al 100% de
l’ Impost sobre l’ Increment del Valor dels Terrenys que es pugui generar en l’operació de la
dació en pagament, com a fórmula per saldar un deute hipotecari per a aquelles persones que
es trobin en situació d’atur o d’insolvència acreditada.
Atès l’ interès d’aquest Ajuntament per ajudar a minimitzar les conseqüències derivades per la
pèrdua de l’habitatge principal a les persones afectades per a aquesta situació.
Vist l’informe tècnic del servei de Promoció Econòmica i Comerç.
S'acorda:
Primer: Establir ajuts socials per l’ Impost sobre l’ Increment del Valor dels Terrenys que es
pugui generar als afectats en una execució hipotecària, ampliant així l’acord aprovat pel Ple, en
la sessió del 30 de novembre de 2011, d’establir subvencions al 100% de l’ esmentat impost en
les operacions que es generin com a conseqüència d’una dació en pagament.
Segon : Informar la ciutadania, mitjançant la web municipal, sobre el present acord així com als
Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Badia del Vallès i a l’Organisme de Gestió Tributària.

7. CREACIÓ I APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA I COMERÇ

La secretària llegeix la proposta d’acord.

L’alcaldessa dona la paraula al senyor Antonio Sabariego regidor de Comerç que diu: “Gracias
señora Presidenta. Dando cumplimiento al acuerdo aprobado por el Pleno el pasado 19 de
diciembre, hoy presentamos para su aprobación la creación del Consell de Promoció
Econòmica i Comerç, así como el Reglamento que lo regula. Pensamos que este nuevo foro
debe servir como elemento asesor consultivo y dinamizador de la actividad económica del
municipio en cualquiera de sus vertientes. Asimismo, el hecho de su composición transversal,
el equipo de gobierno, grupos municipales, asociaciones de comerciantes y otros agentes
económicos no asociados, nos debe permitir, auditar, corregir, explorar, implantar, cualquier
medida que desemboque en el fortalecimiento del tejido económico de la ciudad. Gracias por la
colaboración de todos los grupos municipales a fin de conseguir el consenso en este tema.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de PXC que diu:
“Decir que desde Plataforma por Catalunya votaremos a favor.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup
municipal de CIU que diu: “Jo respecte d’aquesta qüestió volia posar de relleu, i cosa que per
desgràcia no acostuma a passar que normalment quan parlem de reglaments i d’altres
dinàmiques que aprovem en aquest plenari municipal, en ocasions, massa freqüentment, pel
ritme de treball de tots plegats, a vegades, bueno els processos de reflexió i d’anàlisi sobre
determinades qüestions no es fan com ens agradaria a tots plegats, en aquest cas no ha estat
així, nosaltres hem tingut la possibilitat de preveure el reglament i a més de discutir-lo a la
mesa corresponent de treball, per tant, jo crec que de la mateixa manera que en ocasions ens
queixem que els tempos no es compleixen, quan sí que es compleixen també és bo posar-los
de relleu i en aquest cas jo crec que val la pena posar-lo sobre la taula, nosaltres votarem
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favorablement i volem agrair la feina feta en aquesta mesa per tots els grups municipals,
especialment pel regidor Antonio Sabariego que és el que ho ha liderat. Moltes gràcies.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUIA que diu:
“Nosotros daremos apoyo a esta propuesta del reglamento que regulará el Consell municipal
de Comerç, aunque en la intervención del regidor que ha liderado esto pues sí habla de la
dinamización del comercio, nosotros creemos que ahí todavía tenemos mucho camino que
caminar, nos reservamos incluso algunas propuestas incluso ya la hemos hecho y el
compañero Antonio lo sabe que nos hace falta dar más pasos incluso más atrevidos, porque la
situación que están viviendo los comercios en la ciudad es crítica, a algunos les va bastante
bien pero a otros están afectados como consecuencia de la crisis por lo tanto nosotros vamos
ha dar apoyo a esta propuesta, creemos que es un paso importante pero que necesitamos
avanzar, gracias.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Pablo Ropero regidor del grup municipal
del Partit Popular que diu: “Desde el Partido Popular de Badia también daremos apoyo a la
propuesta.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de
l’AEB que diu: “L’AEB donarà suport a la creació i aprovació inicial d’aquest Reglament del
Consell municipal de Promoció Econòmica i Comerç, creiem que el comerç en aquesta ciutat
necessita una eina, i una eina que sigui eminentment operativa, ja ho hem manifestat, sempre
que s’aproven reglaments i consells municipals varis que bàsicament son eines perquè la cosa
funcioni i sigui operatiu. Sense cap mena de dubte, l’Ajuntament ha fet amb el Pla de
dinamització comercial del Ple del 19 de desembre passat, ha fet, està fent i farà un esforç per
ajudar al petit comerciant de Badia, amb l’adequació del preu dels lloguers comercials i també
amb les ajudes per facilitar el pagament del deute. Creiem que amb aquestes reunions
bimensuals del Consell Municipal de Promoció Econòmica haurem de donar sortida a totes
aquelles inquietuds que puguin sorgir de l’Associació de Comerciants, i evidentment de la
dinamització del Mercat Municipal, així com del Mercat de Venda no sedentària amb l’aprovació
del reglament quan s’escaigui. A ningú se li escapa que en els temps que corren el petit comerç
a Badia te unes amenaces externes prou importants i esperem a mitjà termini, esperem que a
curt termini el desbloqueig de les bonificacions puntuals que es van fer del Pla general
d’Ordenació Urbana per poder donar una empenta a tot el vesant comercial de la nostra ciutat.
Gràcies”.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat el següent acord:

“Vista la necessitat de l’Ajuntament de Badia del Vallès de promoure la dinamització del comerç
local en quan és propietari dels locals comercials del municipi i per tal de dinamitzar el comerç
local.
Atès l’acord pres en sessió plenària de data 219 de desembre de 2012, en el qual l’Ajuntament
de Badia del Vallès es compromet a la creació del Consell municipal de promoció econòmica i
comerç dins dels processos de col·laboració i participació ciutadana.
Atès que s’ha procedit a la redacció del Reglament del Consell municipal de promoció
econòmica i comerç, per l’organització i funcionament del mateix.
Ates que la composició del consell esta regulada en el propi reglament.
Vist l’informe de la tècnica de promoció econòmica i comerç.
S’acorda:
Primer. Aprovar la creació del Consell municipal de promoció econòmica i comerç amb caràcter
assessor, consultiu i dinamitzador de totes aquelles activitats o accions encaminades a millorar
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les condicions per a la realització de l’activitat comercial i per a afavorir la creació i manteniment
d’empreses i comerços i la diversificació de l’activitat econòmica i comercial de la localitat.
Segon. Aprovar inicialment el reglament del Consell Municipal de Promoció Econòmica i
Comerç de Badia del Vallès.
Tercer. 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 el 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 aprovat
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.”

8. CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DEL PROGRAMARI DE GESTIÓ I SUPORT ALS
PROCESSOS DE LES POLICIES LOCALS (SIPCAT)

La secretària llegeix la proposta d’acord.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan A. Lancho regidor de serveis generals que diu:
“Gracias senyora Alcaldesa. Básicamente lo que vamos ha hacer en este punto es reforzar o
complementar la Xarxa Rescat que ya en su momento nos suscribimos hace unos meses, y en
este caso lo que va ha facilitar es la comunicación, el intercambio de información y estadísticas
entre la Policía Local y los Mossos d’Esquadra o los cuerpos de Seguridad del Estado.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de Plataforma per
Catalunya que diu: “Gracias señora Alcaldesa, nosotros desde Plataforma per Catalunya
pensamos que es una buena herramienta de trabajo tanto para la Policía Local como para los
Mossos d’Esquadra tener toda la información más cerca y más a mano.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup
municipal de Convergència i Unió que diu: “Gracies senyora Presidenta. Nosaltres cada cop
que es posa sobre la taula les possibilitats de millorar la forma de treballar d’un determinat
col·lectiu per poder treure màxima rendibilitat a la seva feina acostumem a votar favorablement
mes en tant que no suposa un sobre cost específic de cara a les arques municipals, però més
enllà d’això respecte a aquesta qüestió per a nosaltres tota la feina dut a terme des dels cossos
de seguretat és important i igual que vam fer en l’anterior cop on vam donar suport a l’adhesió
al conveni respectiu doncs aquest és com si fos una actualització del mateix que implica
millores per tant nosaltres votarem favorablement. Gràcies.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal
d’ICV-EUIA que diu: “Gracias señora alcaldesa. Nosotros daremos apoyo a esta propuesta de
convenio o de acuerdo para actualizar las bases de datos de la policía local en coordinación
con otros cuerpos de seguridad ciudadana, y lo que sí quizás aprovechar el momento para
decir que sí que nos hace falta mejorar algunos aspectos y motivar para que este convenio
llegue a buen puerto. No es como si fuera una renovación es que lo es la renovación de los
antiguos convenios, ya es la tercera o cuarta vez que los renovamos, este es más actualizado,
pienso que si que nosotros si que necesitamos que la policía tenga los mejores medios para
poder ejercer y desarrollar su cometido, gracias.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del Partit
Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Todo aquello que proporcione y facilite una mejora
en el trabajo en el ámbito que sea, consideramos que es bueno, es bueno siempre que se
mejore en el ámbito local pues lo dicho todo el trabajo, es una herramienta de trabajo para la
policía, es positivo y lógicamente votaremos a favor.”
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de
l’Alternativa d’Esquerres per Badia que diu: “Gràcies senyora alcaldessa. L’Alternativa
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d’Esquerres per Badia es va abstenir en el seu moment quan l’Ajuntament es va adherir a la
Xarxa Rescat, pels dubtes raonables que teníem sobre si això comportava a mitjà termini una
pèrdua de la nostra Policia Municipal i això és una actualització. Bàsicament per la gent que
ens escolta avui direm que és una eina estadística per la qual l’activitat de la Guardia Urbana
estarà a disposició dels Mossos bàsicament per qüestions d’estadística. En aquest sentit una
cosa és l’adhesió per qüestions d’estadística i nosaltres una vegada ja estem a la Xarxa Rescat
li donarem suport, però el que creiem força important i així ho hem manifestat en diverses
ocasions, és la necessitat de publicitar aquestes estadístiques, es a dir, necessitem publicitar
que l’índex de delinqüència a Badia és inferior al conjunt de la comarca, o al conjunt de la
província,perquè tot sovint tenim la percepció que no és així, per tant, nosaltres disposem d’una
eina que és la nostra web municipal i en aquest sentit ja vam sol·licitar des del grup municipal
de l’Alternativa d’Esquerres una reunió, poder assistir a una reunió de la Junta Local de
Seguretat que crec que està programada per si no m’equivoco d’aquí en uns 10 dies, és el dia
11 de març crec que és, i a partir d’aquí estadística sí però publicitem-la. Necessitem canviar la
percepció que te la ciutadania tant a nivell intern como sobre tot a nivell extern de que la
delinqüència a Badia està per sota de la mitjana a la Comarca i a la Província. Gràcies .”

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat el següent acord:

“Vista la proposta de Conveni a signar entre el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i l’ Ajuntament de Badia del Vallès, que s’adjunta.
Atesa la finalitat d’aquest conveni, que és la d’establir les bases i fixar els aspectes
institucionals, tècnics i jurídics de la cessió d’ús del programari de gestió i suport als processos
de les policies locals de Catalunya, denominat Sipcat, a l’Ajuntament, i la integració de
l’Ajuntament en el sistema d’informació policial de Catalunya.
De conformitat amb el que disposen els arts 4.1 d) 4.3 i concordants de la Llei 30/1992 de 26
de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, en relació als deures de cooperació i assistència activa entre totes les administracions
públiques; i els arts 10 i 57 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local ,
i l’art 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya que estableixen la possibilitat que els deures de
col·laboració i cooperació recíproca entre administracions públiques s’instrumentin a traves de
convenis interadministratius, així com els arts 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
S’acorda:
Primer. Aprovar i subscriure el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb l’objectiu de regular les
condicions d’adhesió de l’ajuntament al programari Sipcat.
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni i notificar als
interessats.”

9. PER PREVENIR ELS DESNONAMENTS DE LA RESIDÈNCIA HABITUAL
La secretària llegeix la proposta d’acord.
L’alcaldessa diu: “Abans de donar les paraules plantejar o comentar que val la pena que
aquesta proposta d’acord va ser iniciativa d’ICV-EUiA, i també es van afegir les aportacions
que cadascun dels grups van fer, i que això es la resulta del procés de consens que en tots
aquests temes estem treballant dintre del propi Ajuntament. El senyor Argueta te la paraula, ho
farem per deferència“.
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Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal
d’ICV-EUIA que diu: “Todos sabemos los efectos devastadores de la crisis y lo mal que lo están
pasando nuestros vecinos, sobre todo...vamos a hablar de nuestros vecinos, pero en general la
sociedad como consecuencia de los desahucios, como consecuencia de los “desnonaments”.
Pienso que el acto más cruel que se le puede hacer a una persona es echarle de su guarida
habitual. Ese creo que es el acto más cruel. Y entonces nosotros, como representantes de
estos vecinos, creemos que hemos de señalar con el dedo a quienes nos echan de esa
residencia, de ese habitat, de esa guarida habitual, y eso son las entidades financieras sobre
todo. Sobre todo las entidades financieras. Y entonces, con esta propuesta de acuerdo, con
esta moción que yo os aseguro que era muy extensa, muy extensa, pues hemos llegado a un
acuerdo de mínimos donde planteamos una cosa muy sencilla y simple. Este Consistorio, este
Ayuntamiento, los pocos dineros que tengamos, si un banco de la ciudad se manifiesta para
echar a una persona, a un vecino de esta guarida habitual, pues que este Ayuntamiento deje
de trabajar inmediatamente con esa entidad financiera. Es simplemente eso lo que instamos al
Ayuntamiento y es el acuerdo que vamos a llegar, y como lo manifestamos y lo manifiesto en la
propuesta de acuerdo, pues lo que pretendemos es que esto se conozca, que lo conozcan los
ciudadanos y los servicios técnicos y legales del Ayuntamiento. Si esto sucediera, pues que
ejerza rápidamente y se intente trabajar con unas entidades de caràcter o de un tarannà más
social, que las hay. Ya hablaremos en su momento para no extendernos tanto. Y por último me
queda por agradecer a los grupos municipales de este Consistorio de alguna manera de decir,
mira podemos hacer esto, podemos hacer lo otro y lo hemos hecho, lo hemos conseguido.
Hemos conseguido un acuerdo, hemos llegado a un acuerdo. ¿Y que más voy a decir? Pues
que gracias a los que vayan a votar a favor de este acuerdo. Gracias”.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de Plataforma per
Catalunya que diu: “Gracias señora Alcaldesa, bueno decir como ha dicho que es un consenso
de todos los grupos, por lo cual votaremos a favor, y en estos casos de los desalojos siempre
hemos estado todos de acuerdo, asi que nada más que decir”.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup
municipal de Convergència i Unió que diu: “Gracies senyora Presidenta. Què més dir? Sense
que serveixi de precedent, això sobretot, val? Subscriuré totes les paraules del regidor Argueta,
i en tot cas jo també voldria agrair si la senyora Presidenta em permet, voldria agrair també
l’esforç que ha fet el senyor Argueta en aquesta qüestió, que quan va presentar aquesta moció
des de la Comissió Informativa la majoria de grups li vam dir si us plau, que intentés no desfer
aquella unitat que en aquesta qüestió sempre hem treballat tots perquè consideràvem que era
important, i ell va agafar el prec sense cap problema i va reformular això, i s’ha pogut convertir
en una proposta d’acord que un cop més s’aprovarà des de la unanimitat, i també crec que
aquestes coses també s’han de posar en relleu, i no afegiré res més perquè crec que vostè ja
ha estat suficientment eloqüent”.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Pablo Ropero, regidor del Partit Popular
que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Sólo decir que también votaremos a favor”.
A continuació intervé el senyor Juan Carlos Santervás, regidor del grup municipal de l’AEB, que
diu: “En primer lugar agradecer al grupo de ICV-EUiA que haya reconsiderado la propuesta
inicial que como todos los grupos aquí presentes le comentamos, que era prácticamente la
moción que se había aprobado ya en noviembre de 2011, salvo el punto novedoso que aportan
del tema de no trabajar desde el Ayuntamiento con los bancos que desahucian a personas.
Desde ese punto de vista votaremos a favor, y agradecer que haya replanteado su postura”.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan A. Lancho regidor de serveis generals que diu:
“Solamente para decir que el grupo municipal socialista votará favorablemente, y poco más. Ya
se ha dicho todo lo que se podía decir”.
L’alcaldessa diu: “Bé, crec que la paraula gràcies es la que més apareixerà en aquest punt”.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat el següent acord:
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La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament als més pobres i vulnerables,
que van ser els últims en ingressar als mercats hipotecaris i els primers en patir les
conseqüències d’aquesta.
Segons l’Informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik (Nacions Unides
A(67/286 Assemblea General), de data 10 d’agost de 2012: “A Espanya s’han executat més de
250.000 hipoteques des de l’any 2007, i a l’any 2011 es van produir aproximadament 212
execucions i 159 desallotjaments al dia. Algunes investigacions recents indiquen que la major
part (el 70%) dels impagaments registrats a Espanya tenen relació amb l’atur i que el 35% de
les propietats executades pertanyen a immigrants”.
L’informe recent del Consell General del Poder Judicial anomenat “efectos de la crisis en los
órganos judiciales” recull que en el primer semestre de l’any 2012 s’han iniciat més de 50.000
processos d’execució hipotecària, que seran 100.000 al finalitzar l’any, amb la qual cosa, se
superaran les 4000.000 execucions hipotecàries des de l’esclat de la crisis.
El passat mes de novembre de 2011 al ple d’aquest Ajuntament ja vàrem aprovar per
unanimitat una moció en la que ens posicionàvem contra els desnonaments, proclamàvem la
no participació de cap treballador d’aquest Ajuntament en un procés de desnonament,
demanàvem un canvi de la llei hipotecària i instàvem al Govern Central a una moratòria en els
processos de desnonaments dels habitatges habituals fins que la llei no sigui canviada.
El Ple d’aquest Ajuntament, com l’administració més propera als badiencs i badienques, no
podem restar indiferents a la injustícia social derivada de la insuficiència de mecanismes legals
eficaços provinents de l’Estat i de la pràctica abusiva de les entitats bancàries.
Per tot això s’acorda:
Primer. Deixar d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin desnonaments de la
residència habitual de persones empadronades en aquest municipi. Aquest cessament
d’operacions es realitzarà de forma immediata per aquells productes bancaris no subjectes a
cap tipus de penalització per rescissió contractual.
Segon. Notificar el present acord a la direcció de les entitats bancàries amb les que aquest
organisme tenim contractats difererents comptes i productes financers per al seu coneixement,
així com a l’AAVV de Badia i la PAH Badia.

10. MOCIÓ ICV-EUIA: PER DECLARAR A BADIA DEL VALLÈS MUNICIPI CATALÀ
IMPULSOR DE LA LLUITA CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA
La secretària llegeix la proposta d’acord.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal
d’ICV-EUIA que diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. A ver, nosotros siempre hablamos de los
problemas de las personas afectadas o que están sufriendo directamente los efectos de esta
dramàtica crisis. Ya el título de la moción o de la propuesta que traemos a debate a este
Consistorio pues ya lo dice, pobreza energética. Hay datos, hay estadísticas, hay información,
los Servicios Sociales mismos de esta casa, de este Consistorio ya lo saben, las necesidades
que tenemos que las denominamos de urgencia social. Sólo en el mes de enero más de 7.000
euros nos hemos gastado los ciudadanos de Badia en temas de urgencia social. Muchos de
estos han ido destinados a pagar algún recibo de la luz o algún recibo del agua, o algún recibo
del gas. Más de 7.000 euros. 7.393 euros para ser exactos. Eso es una realidad y es mes tras
mes, y ahora en invierno se nota más. Ahora las consecuencias se notan más. Entonces por lo
tanto, nosotros creemos que este gasto y este esfuerzo social en un determinado momento lo
hemos asumido, lo estamos asumiendo y lo podemos seguir asumiendo, pero no sabemos
hasta cuando. No sabemos hasta cuando podemos asumirlo, porque la relidad que estamos
viviendo es, como ya lo he mencionado antes, es dramàtica. La administración cada vez tiene
menos ingresos y las necesidades cada vez son mayores. Entonces por lo tanto, lo único que
nosotros presentamos aquí si os dais cuenta, si veis en la propuesta de acuerdo que llevamos

12

a pleno, es crear una mesa de diálogo con las empresas suministradoras y los Servicios
Técnicos de este Ayuntamiento, llamémosle Servicios Sociales, de acuerdo con las
características y la casuística particular, para que ningún vecino afectado que no pueda pagar
el recibo de la luz sobre todo, o del gas, o del agua, pues se le corte. Se le corte la luz. Evitarlo,
simplemente es esto. Establecer con las empresas suministradoras este acuerdo, y si este es
un acuerdo de Pleno, tenemos toda la autoridad la alcaldesa, la regidora competente o
responsable del tema para hablar con las empresas suministradoras, nosotros como
Consistorio autorizamos al Ayuntamiento a que negocie, con el objetivo de que ningún vecino
en Badia pase frio en invierno. Yo lo decía cuando defendía esta moción en la Comisión
Informativa. En algunos paises de nuestro entorno, que nosotros hablamos mucho de nuestro
entorno europeo, está prohibido el desahucio en invierno. Prohibido por ley. Prohibido en
invierno. Y aquí cada dos por tres en nuestro país, están desahuciando a la gente. Y esto va
muy en consecuencia con el punto anterior, pero no es que me quiera extender ni retroceder al
punto núm. 9, sino que me quedo con el 10 ahora de momento, y lo único que quiero es
deciros a vosotros y agradecer además, porque han habido aportaciones de los diferentes
grupos municipales a esta propuesta, y que le den apoyo por supuesto”.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de Plataforma per
Catalunya que diu: “Gracias señora Alcaldesa, bueno decir que el Sr. Argueta ya se ha
explicado bastante bien, hay dificultades económicas, y la verdad que corten luz, agua o gas en
un domicilio, pues es preocupante. ¿Punto de vista nuestro? La apoyaremos, claro está, pero
negociar con las compañías me parece tiempo perdido. Por lo demás...”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup
municipal de Convergència i Unió que diu: “Gracies senyora Presidenta. Jo no se si preocuparme. Per segon cop assumiré el discurs del representant d’ICV-EUiA. No, fora bromes, estic
completament d’acord tant amb l’esperit del que es planteja com amb l’argumentari. Crec que
l’apel.lació en aquest cas al punt anterior no està fora de lloc, sinó que forma part d’aquest
treball que fem tots respecte la mateixa qüestió, que es la peculiar situació econòmica, i dic
peculiar perquè ens hem de remuntar molts anys enrere per a trobar una situació econòmica
que obligui a les diferents administracions de forma reiterada i cada any una reducció dràstica
del seu pressupost. Això te una afectació molt directa en tot, i evidentment la situació de les
famílies encara pitjor, per tant tot plegat fa que nosaltres tinguem la responsabilitat d’esmerarnos al màxim possible per a intentar, bé aprovar tot el que tinguem a totes les possibilitats que
es presentin sobre la taula per tal d’intentar pal.liar en la mesura del possible doncs diferents
actuacions com les que el senyor Argueta ha comentat. Per tant, nosaltres donarem suport.
Moltes gràcies”.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del Partit
Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Cualquier medida que se adopte desde este
municipio, desde este Consistorio, en pro del bienestar de los vecinos y paliar de alguna forma
lo grave de la situación, bienvenida sea, tanto en el tema de electricidad como en el tema de
alimentos, cualquier tema que pueda ayudar no a sobrellevar porque esto es difícil, pero por lo
menos paliar mínimamente esta situación. Desde luego que votaremos a favor”.
A continuació intervé la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de l’AEB, que
diu: “El nostre grup municipal, com no podia ser d’una altra manera, votarà a favor d’aquesta
moció perquè entenem que la pobresa energètica es una més de les pobreses que esta
generant aquesta crisi, i perquè entenem que hem de fer tot el possible perquè els nostres
ciutadans i ciutadanes no la pateixin, entre d’altres coses perquè aquesta pobresa energètica
afecta greument la salut, sobretot dels nens i de les persones grans. Per tant, votarem a favor”.
Seguidament intervé la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural,
que diu: “Nosaltres votarem també a favor d’aquesta moció, i només comentar que de fet els
Serveis Socials de l’Ajuntament de Badia ja fa temps que estem implementant les propostes
que s’incorporen aquí. Es a dir, fa molt de temps que davant de qualsevol amenaça de tall de
subministrament o qualsevol dificultat per a fer front a les factures de subministraments, es fa el
pagament en forma d’ajut d’urgència social, o bé negociant que si que es negocia amb les
companyies el fraccionament o l’ajornament del pagament de les factures. Es a dir, qualsevol
cas que arriba a Serveis Socials, que m’imagino que serà la gran majoria d’amenaces de tall de
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subministrament o dificultats de pagament de subministraments, es gestiona des del Servei.
Vull dir que estem d’acord i votarem a favor, sobretot perquè ja ho estem fent”.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat el següent acord:
La situació econòmica que empitjora dia darrera dia està duent moltes famílies de Badia a
situacions insostenibles. Coneixedors com som tots els membres d’aquesta corporació
d’aquesta realitat hem aprovat un seguit de mocions i mesures per lluitar contra la pobresa
infantil, els desnonaments, l’atur i la pèrdua de drets socials pels nostres conciutadans. El
Grup Municipal d’ICV-EUiA vol posar especial atenció en una mena de pobresa derivada de la
resta que pot passar socialment inadvertida, però que significa un greu perjudici per a les
famílies que la pateixen, especialment si tenen infants o persones grans entre els seus
membres. Les causes de l’augment d’aquesta incapacitat econòmica per mantenir una llar en
uns mínims de confort de temperatura son varies entre les que destaquen l’atur, l’envelliment
del parc immobiliari i la manca de millores en aïllament tèrmic i l’augment del preu de l’energia.
Les baixes pensions, ja que molts d’aquests casos es donen en famílies integrades per
pensionistes, que cobren el mínim i no arriben. ICV-EUiA proposa aquesta moció per cercar
accions concretes en la lluita contra la denominada pobresa energètica al municipi de Badia del
Vallès.
Les dades que disposem a nivell general són esgarrifoses. Segons estudis de finals de 2012
de l’Observatori de la Sostenibilitat un 10 % de les llar a España són pobres energèticament
parlant. Catalunya estem en un percentatge entre el 5 i el 10 % de les llars en funció de la
zona. A Badia no tenim dades concretes, però si traslladem les dades generals en percentatge
vol dir que entre 400 i 600 famílies poden tenir greus problemes per poder pagar els seus
rebuts de les energies més bàsiques com poden ser aigua, llum i gas. La pobresa energètica
queda definida pels experts com aquelles situacions en les que les famílies no poden mantenir
la seva llar a 18 graus de temperatura, tenir aigua calenta o llum per poder desenvolupar una
vida familiar amb normalitat o destinen més d’un 10% dels seus ingressos anuals a pagar
despeses d’energia domèstica. L’expert en pobresa Sergio Tirado ens adverteix que “ l’any
2012 la pobresa energètica ha causat més morts a España que els accidents de trànsit”. Això
vol dir que la invisibilitat del problema no vol dir la seva inexistència i els ajuntaments com a
administracions més properes als ciutadans ens hem de posar en la primera línia en la lluita
contra aquesta mena de pobresa.
Davant aquesta exposició de motius s’acorda:
Primer. Declarar el Municipi de Badia contrari a l’exclusió social que suposa la situació en les
que unitats familiar no puguin mantenir la seva llar a una temperatura confortable a causa de no
poder pagar les factures energètiques; el que es denomina pobresa energètica.
Segon. Demanar a la Regidoria de Serveis Socials la realització d’un estudi de l’abast
d’aquesta situació al nostre municipi per a tenir dades més reals.
Tercer. Mentre tant, crear una taula de mediació amb les empreses subministradores i agents
socials com Creu Roja dintre de la seva campanya “Ara més que mai” per analitzar els casos
de manera particular i poder cercar solucions conjuntes amb l’únic objectiu d’impedir que CAP
persona hagi de passar fred a Badia del Vallès per no poder pagar els subministraments bàsics.
Quart. Implicar la Regidoria de Medi Ambient en la taula de mediació per impulsar auditories
energètiques de les llars amb problemes de pagament dels subministres que ens puguin indicar
des de serveis socials.
Cinquè. Com a conseqüència de declarar Badia municipi contra l’exclusió social que representa
la pobresa energètica, admetre de manera implícita la nostra bel·ligerància com a institució
vers aquelles empreses de subministrament que no volent participar de la taula de mediació
abans proposada, amenacin i tallin els subministres bàsics a famílies de Badia que de manera
manifesta no puguin pagar-los.
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Sisè. Proposar una moratòria en els possibles talls d’energia durant el hivern i la tardor;
èpoques on la manca d’energia pot ser entesa com una vulneració d’un dret humà dels
considerats bàsics.
11. MOCIÓ ICV-EUIA: DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
La secretària llegeix la proposta d’acord.
L’alcaldessa diu: “Abans de donar les paraules, hi ha hagut també un error a l’hora de plantejar
els acords de la Junta de Portaveus, i vaig treure un paràgraf que era que no, i ho llegeixo, es
un atès que es va treure de la preacta, que es “atès que la Unió Europea va proclamar l’any
2010 com l’any europeu de lluita contra la pobresa i exclusió social. El 2010 es diagnostica que
el conjunt de l’UE ja son 15.000.000 de persones en risc de pobresa, inclosos 2.000.000
d’infants i el 8% de la població treballadora. En el marc de l’estratègia europea de 2020, la
Comissió Europea es planteja l’objectiu de reduir en 20.000.000 el nombre de persones en
situació de pobresa i exclusió social per a l’any 2020. Amb aquest objectiu llença la plataforma
de lluita contra la pobresa i d’exclusió social, que insta als estats membres a treballar per tal de
millorar l’accés al treball, a la seguretat social, als serveis bàsics, assistència sanitària,
habitatge, etc. i l’educació utilitzant millors els fons de l’UE per a donar suport a la inclusió
social i combatre la discriminació, i avançar cap a la innovació social per a trobar sol.lucions
intel.ligents en l’Europa que sorgeixi de la crisi, especialment de cara a un suport social més
eficaç. Més recentment el comitè econòmic i social europeu ha emès un dictamen per a
reclamar un pla de rescat social per tal de poder fer efectiva l’estratègia europea 2020”. Que va
haver-hi un error en el moment del traspàs de la informació, i aquest es el segon paràgraf que
consta a la preacta, que no s’elimina llavors. Ara donarem paraules en aquest punt”.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal
d’ICV-EUIA que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Esta es una propuesta que nos ha llegado a
nosotros, al grupo municipal, a los diferentes grupos parlamentarios, a ICV-EUiA desde la
plataforma por los derechos sociales. Esta es una propuesta de iniciativa de legislativa popular,
que de esta ya en los últimos tiempos estamos acostumbrados al menos a oirla y el nombre
que tiene por el derecho a una renta mínima garantizada de ciudadanía. O sea, ¿Esto que
significa? Lo que todos vosotros ya os imaginais. Todos nosotros para ser felices y para vivir
dignamente necesitamos unos ingresos mínimos, sino no vivimos dignamente ni somos felices,
así de claro. Había una vez, nosotros cuando se planteaba el debate del Estatuto de
Autonomía de Catalunya nosotros planteábamos “el dret a la felicitat” de todos los ciudadanos,
porque creemos que es una cosa importante, y creemos que este planteamiento es un paso
más. O lo planteamos nosotros para que lo defendamos todos los grupos parlamentarios y
municipales que representamos a los ciudadanos, o estas cosas no nos hacen caso porque ya
nos estamos dando cuenta. Entonces, nosotros lo único que planteamos es, y basamos de
unos mínimos regulados también por la ley. Nos podríamos ir al salario mínimo interprofesional,
nos podríamos ir a la renta de inserción mínima, o nos podríamos ir a algo que muchos
conocemos popularmente como el IPREN. Podemos hablar de cualquier cosa de estas, pero lo
único que buscamos nosotros es que todos los ciudadanos han de tener, y ponemos una cifra.
Hemos puesto una cifra. No nos la hemos inventado tampoco. Es que nos hemos inventado
nada. Nosotros en este Consistorio lo único que hacemos es intentar hacer de portavoces de
algunas personas que no tienen representación aquí, y que nos hacen llegar esta propuesta y
la defenderemos aquí con mucho gusto, y es esto, que todos los ciudadanos tienen derecho a
unos ingresos mínimos para vivir dignamente y felizmente, y eso es lo que buscamos y
pretendemos que esta propuesta de ICV-EUiA salga adelante, e invitar a quien quiera. Se
llevará al Parlament. Seguramente nos la tumben en el Parlament de Catalunya, ya está
anunciado. Antes de ayer ya salió publicado en “La Vanguardia” y pone unos argumentos
realmente...no es muy importante el comentario, pero lo importante, lo más de esto es que nos
la tumban, y eso es una cosa importante de alguna manera que creemos que todos los
ciudadanos tenemos que darnos cuenta quien nos la tumba. Que después, con los ciclos
electorales después vendrán a decirnos “votarnos, votarnos, votarnos”. Y entonces claro. Ahora
nosotros lo que necesitaremos es esto, y quien quiera hacerse fedatario pues puede hacerlo, y
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puede ponerse en contacto con nosotros que es importante conseguir las 50.000 firmas que
son las que necesitamos en Catalunya”.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de Plataforma per
Catalunya que diu: “Nada más decir que desde PXC nos abtendremos, ya que el Sr. Argueta
ha hecho una exposición de quienes son los buenos y quienes son los malos”.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup
municipal de Convergència i Unió que diu: “A la legislatura passada, en el Parlament de
Catalunya es va aprovar una moció que instava al govern de la Generalitat a impulsar un estudi
sobre el desenvolupament del dret a la renta garantida de la ciutadania, i actualment el govern
de la Generalitat, a través dels diferents departaments implicats que son Economia, Benestar
Social i Família, Empresa i Ocupació, i com el seu grup parlamentari segur que sap perquè
està en una de les Comissions que treballen aquest tema, està treballant en l’elaboració
d’aquest estudi. Potser el fet de que això ja s’estigui preparant te a veure amb el que vostè ha
comentat, val? Però en tot cas és alguna cosa que ja s’ha aprovat en el Parlament i que s’està
estudiant. Estudi que a més és complicat, perquè una de les peticions que es va fer sobre la
taula es la necessitat d’estudiar l’anàl.lisi cost-benefici que alguns regidors aquí presents
sempre demanem quan volem anal.litzar coses...oi, senyor Duran? Doncs és complicat en
aquest cas una anàl.lisi cost-benefici de la implementació de la renda garantida de ciutadania,
perquè es molt complicat estimar els possibles beneficiaris, i per altra banda també s’ha de
calcular les diferents prestacions econòmiques que actualment existeixen, i per tant s’ha de
veure com s’homogeneïtza tot plegat. Per tant, és complicat. Tot això juntament amb la crisis
econòmica, fan que nosaltres li haguem facilitat a vostè aportacions que el grup d’ICV-EUiA ha
acceptat introduir, i que jo volia agrair des d’aquí.. El fet de que vostès hagin incorporat les
modificacions que nosaltres hem donat, però en tot cas només dir-li que quan això arribi al
Parlament de Catalunya, estaran molt contents de veure que seguim en la línia del que en
d’altres legislatures s’ha aprovat per la via parlamentària”.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del Partit
Popular que diu: “Poco que añadir a lo que ha dicho la representante de CiU. Unicamente que
no se puede dar nada por hecho, nos la van a tumbar. No se puede adelantar...yo agradecería
un poco de respeto. El mismo que los demás mostramos.
Bien, por tanto nosotros y basándonos en lo que la directriz de partido nos marca, nos vamos a
abstener en este sentido, y como consideramos que en el momento en el que llegue al
Parlamento volveremos a hablar del tema, nos volveremos a posicionar con otro tipo de
argumentario, con unas bases ya establecidas, con un estudio realizado, pues esperamos
porque somos optimistas y creemos que esto llegue a buen término. Mientras tanto nuestra
postura es la de la abstención”.
A continuació pren la paraula la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de
l’AEB, que diu: “Des de l’AEB volem agrair en principi l’acceptació de les nostres aportacions
en aquesta moció, i per altra banda ens plantegem la següent qüestió, donat que aquesta
moció s’encapçala en allò que la UE ha decidit fer contra la pobresa. Nosaltres entenem que
fora millor que la UE el que fes es no dirigir les polítiques dels països, creant greus retallades
que ens porten a situacions que ens obliguen a crear una renda garantida de la ciutadania.
Potser si fes això no seria necessari que fessin allò altre. En tot cas nosaltres votarem a favor”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i
Cultural, que diu: “Nosaltres també votarem a favor d’aquesta moció que presenta ICV-EUiA.
Pensem que estem d’acord que hi ha uns mínims sota els quals cap ser humà ha de viure, a
més parlant de càlcul cost-benefici hauríem de tenir en compte que aquesta renda potser
produiria treure de la vessant més purament assistencial dels Serveis Socials a moltes
persones, amb la qual cosa ja seria un estalvi important que podria destinar-se a garantir
aquesta renda de ciutadania, i només comentar que jo també crec que el dret ala felicitat
hauria d’estar reconegut en algun lloc”.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup
municipal de Convergència i Unió que diu: “Només comentar que si, si, jo estic d’acord amb el
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que vostè planteja, senyora Gracia, i dir simplement que s’està calculant precisament això. I ara
no puc evitar afegir que podria fer una dissertació filosòfica justificant perquè això de la felicitat
és més complicat del que sembla. En tot cas, acceptarem les intencions”.
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, la qual s’aprova per 12 vots a favor (PSC,
AEB, ICV-EUiA, CiU), i 4 abstencions (PP, PXC).
S’acorda:
Atès que L’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya, en el seu article 24.3., estableix que “les
persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda
garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d’ una vida digna, d’ acord amb les
condicions que legalment s’ estableixen”. D’ acord amb l’ article 37. 3. de l’ Estatut d’
Autonomia, aquest dret de l’ àmbit dels serveis socials cal que sigui regulat per mitjà d’ una llei
del Parlament de Catalunya.
Atès que la Unió Europea va proclamar l’any 2010 com l’any europeu de lluita contra la pobresa
i l’ exclusió social. El 2010 es diagnostica que al conjunt de la UE hi ha 115 milions de persones
en risc de pobresa, inclosos 20 milions d'infants i el 8% de la població treballadora. En el marc
de l’Estratègia Europea 2020, la Comissió Europea es planteja l'objectiu de reduir en
20.000.000 el nombre de persones en situació de pobresa i exclusió social per a l'any 2020.
Amb aquest objectiu, llança la Plataforma de Lluita Contra la Pobresa i l'Exclusió Social, que
insta els estats membres a treballar per tal de millorar l'accés al treball, a la seguritat social, als
serveis bàsics (assistència sanitària, habitatge, etc.) i a l'educació; utilitzar millor els fons de la
UE per donar suport a la inclusió social i combatre la discriminació, i avançar cap a l’ innovació
social per trobar solucions intel·ligents en l' Europa que sorgeixi de la crisi, especialment de
cara a un suport social més eficaç. Més recentment el Comitè Econòmic i Social Europeu ha
emès un Dictamen per reclamar un pla de rescat social per tal de poder fer efectiva l ‘
Estratègia Europa 2020.
Atès que l’ any 1990, per mitjà del Decret 144/1990, modificat pel Decret 213/1991, es va
establir el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció amb la finalitat de fer
possible la inserció social i laboral de les persones afectades. El Programa va ser actualitzat l’
any 1995 amb el Decret 228/1995, de 25 de juliol. L’ any 1997 s’ aprova la encara vigent Llei
10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la renda mínima d’ inserció, que ha estat objecte de
diverses modificacions.
Atès que amb les lleis que han modificat la inicial Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la
renda mínima d’ inserció: la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i la més
recent continguda a la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives; la renda mínima d’ inserció inicial ha perdut el seu objecte i la seva finalitat, i ha
deixat de ser un dret subjectiu de les persones en situació de pobresa, finalitat que ha de ser
recuperat en aplicació de l’article 24. 3. de l’ Estatut d’ Autonomia.
Atès que representants de sindicats, partits polítics i entitats sense ànim de lucre impulsen una
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que té per objecte regular la Renda Garantida de Ciutadania
per donar compliment al mandat de l’ article 24.3. de l’ Estatut d’ Autonomia i assegurar els
mínims d’ una vida digna a les persones o famílies que es troben en situació de pobresa.
Atès que la proposta de Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que ningú
estigui per sota del llindar de la pobresa i consisteix en:
1. Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no condicionat a
disponibilitats pressupostàries ni a l’obligació de participar en accions d’ inserció social i laboral.
2. Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la persona i,
en el seu cas, del nucli familiar o de convivència.
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3. El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros mensuals per dotze
pagues.
4. La prestació econòmica de la RGC té caràcter suplementari; és el dret a percebre la
quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol
concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze
pagues.
5. Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la RGC són:
a) Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.
b) Estar vivint legalment a Catalunya.
c) No disposar d’ ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la quantia
de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’ any 2012, 664 euros mensuals per
dotze pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.
6. El finançament de la RGC és a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i
serà gestionada per l’ Administració de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals, i
amb la participació de les entitats del tercer sector, degudament acreditades. Relacionat amb
això som conscients de la difícil situació econòmica de la Generalitat i entenem el plantejament
aquí exposat dins del marc de la recuperació econòmica del país i dels conseqüents majors
ingressos a les arques públiques.
8. La no resposta de l’administració pública competent a la sol·licitud feta pel ciutadà o
ciutadana comportarà el reconeixement del dret a percebre la prestació econòmica.
Atès que aquesta proposta legislativa busca donar una resposta coherent a les necessitats
materials d'una part de la població catalana que, tingui o no problemes socials afegits, es veu
fortament afectada per la crisi i reclama la resposta de la nostra societat. És una proposta que
busca minimitzar els efectes de la crisi en la població més desafavorida econòmicament per
evitar la marginació social i mantenir la cohesió social que caracteritza a les societats europees
basada en l'estat del benestar. També és una proposta que s'adapta a la situació econòmica
actual i obliga els poders públics a replantejar alguns aspectes de la política social, molt
especialment la renda mínima d'inserció. La renda garantida ciutadana ha de ser
complementària a altres polítiques socials, de salut, ocupació, habitatge i serveis socials,
especialment, per tal de donar un suport social més eficaç en el context actual, d'acord amb
l'Estratègia europea 2020.
Atès que, finalitzats els treballs preparatoris, la Iniciativa legislativa Popular per una Renda
Garantida Ciutadana es presenta aquests dies a la Mesa del Parlament, i és fonamental
comptar amb el suport més ampli per tal que pugui arribar si més no a ser admesa a tràmit per
la Taula del Parlament, i debatuda amb la seriositat que es mereix.
S’acorda:
Primer. Sol·licitar al Parlament de Catalunya la seva admissió a tràmit, i en el seu moment, el
debat seriós de la proposta.
Segon. Donar a conèixer aquesta iniciativa mitjançant els mitjans de comunicació locals.
Tercer. Donar suport el procés de recollida de signatures de l'esmentada Iniciativa Legislativa
Popular (ILP).
Quart. Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la
Comissió Promotora de la ILP, i a les entitats socials del nostre municipi.

12. MOCIÓ PXC: CONTRA LA CORRUPCIÓ POLÍTICA
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La secretària llegeix la proposta d’acord.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de Plataforma per
Catalunya que diu: “Presentamos esta moción porque por desgracia hoy día, cada vez que ves
la tele o la prensa sale un nuevo caso de corrupción más grande que el anterior. Hoy el Pleno
ha ido asi, bueno la gente se ríe pero a ellos también les roban. El Pleno de hoy ha ido a raiz
de...hemos estado hablando de pobreza, tal y de cual. ¿Y por qué viene todo eso? Aquí
tenemos unos culpables. Los bancos, que han salido en el tema, y aquí tenemos otros. No los
políticos, pero si los que están corruptos que hay muchos, de todos los lados salen. Vas
mirando en prensa, otra corrupción, aquí, allí. Esto no se puede aguantar. Y si pensamos aún
que vamos a ayudar a la gente a salir así, mientras tengamos esta gente, esta casta política
gobernando, lo tenemos claro”.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup
municipal de Convergència i Unió que diu: “Nosaltres votarem en contra”.
A continuació intervé al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUIA que diu:
“ICV-EUiA vota en contra de esta propuesta”.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del Partit
Popular que diu: “A mi me gustaría que quedara muy claro que el hecho de que rechazar esta
moción no quiere decir en ningún sentido que estemos en favor de la corrupción ni muchísimo
menos, pero como antes dije en la Junta de Portavoces, la forma no es la correcta, porque a
ver, me parece que...no quería entrar en gran...pero que ustedes hablen de que se ha de
trabajar para la mejora de la sociedad y de las personas. Claro, supongo que es un grupo de
personas, el otro no. Entonces claro, ahí hay una serie de cosas que no...desde luego no
comulgamos, y la forma no es...Y no me voy a extender más, votamos en contra”.
Intervé a continuació el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu:
“L’AEB evidentment està en contra de la corrupció. I efectivament, senyor Ortiz, ens roben els
de casa. Els de casa ens roben. Però es clar, un llop no es converteix en una ovella pel fer de
disfressar-se d’ovella. Llavors apart de la inclusió en aquesta moció d’alguna expressió
clarament en un llenguatge feixista, l’important com en tantes coses a la vida, no es el que es
diu sinó el perquè es diu. I encara afegiria més, encara es més important. La credibilitat de qui
ho diu”.
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i Medi
Ambient, que diu: “No voy a extenderme porque hasta aquí yo creo que podemos subscribirlos
y añadir alguna cosa más podría ser que lo estropeáramos. Votaremos en contra de la moción
presentada por PXC”.
L’alcaldessa diu: “Jo afegir que els grups que han votat en contra i no han pogut explicar que
estan en contra de la corrupció, ja ho afegeixo jo, perquè tampoc s’han pogut expressar”.
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, la qual es rebutja per 1 vot a favor (PXC) i
15 en contra (PSC, AEB, PP, ICV-EUiA, CiU).
Es denega per majoria la moció presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya
contra la corrupció política que diu:
Atès que la corrupció s’ha instal·lat en el sistema econòmic i polític de tota Espanya i
Catalunya, i ha esdevingut un problema de primer ordre i preocupació social, que se suma a la
greu crisi i les mesures polítiques aprovades en perjudici dels sectors més desafavorits de la
població. El baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques de gener de 2013 posa de
manifest que la preocupació per la corrupció i el frau s’ha duplicat i s’ha convertit en el quart
principal problema per als espanyols per darrere de l’atur, l’economia i els polítics.
Atès que els delictes de corrupció són delictes contra la nostra comunitat popular, i han de ser
considerats com els pitjors delictes que es poden fer contra el poble, especialment quan estan
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protagonitzats per servidors públics. Ni tenen excusa, ni justificació possible i el fet que es tracti
de delictes contra la totalitat de la ciutadania els converteixen en els delictes més odiosos
contra la comunitat. Aquesta consideració ha de quedar palesa en un augment d e les penes i
de les indemnitzacions.
Atès que la corrupció no és una cosa aïllada ni és una anècdota, és una actitud i comportament
dut a terme per les estructures i càrrecs polítics d’alguns partits que han utilitzat la gestió del
públic, per l’aprofitament personal, generant de forma merescuda el rebuig i menyspreu de la
societat cap als mateixos i per extensió cap al conjunt dels qui desenvolupem responsabilitats
polítiques públiques.
Atesa la gran incidència i capacitat de contaminació que està tenint la corrupció a Catalunya i la
resta d’Espanya que ha esquitxat a la majoria de partits i estructures econòmiques públiques i
privades. Per això, considerem que és necessari aprovar lleis i prendre mesures per tallar
d’arrel amb el problema.
Atès que a aquestes pràctiques s’uneix la resistència a la transparència, a donar explicacions o
dirimir responsabilitats sobre pràctiques poc justificables en la gestió del fet públic.
Atès que perquè s’hagi pogut arribar a aquesta situació, devem fer referència al comportament
de moltes empreses públiques i privades que han estat col·laboradors o promotors necessaris i
que estan contaminades per aquesta corrupció moral.
Atès que davant la corrupció és necessari garantir i reforçar el control públic i situar la
transparència en la primera línia de l’agenda política.
Atès que els partits polítics tenen la responsabilitat de recuperar davant la ciutadania el von
nom i el prestigi de l’activitat política, així com també restablir les funcions i l’ésser mateix de la
política, que ha de ser el treball per la millora de la societat i les persones, això sota el control i
la transparència en el bon ús dels diners públics.
Per tot això el grup municipal de Plataforma per Catalunya demana el següent:
Primer. Instar l’Ajuntament de Badia del Vallès a mostrar la seva condemna cap a totes
aquelles persones, entitats, partits o empreses públiques o privades, que aprofitant-se dels
seus càrrecs públics, poder polític o econòmic, proximitat als qui l’ostenten, informació
privilegiada, o qualsevol altra raó, han portat a terme o porten a terme pràctiques corruptes
d’aprofitament de la seva situació per lucrar-se amb els diners públics o privats dels ciutadans
que es troben desprotegits davant d’ells.
Segon. Instar al Govern d’Espanya, el Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya a
considerar que els delictes de corrupció deuen ser tractats amb molta més duresa, han de tenir
un tractament més contundent en el Codi Penal i no han de prescriure mai.
Tercer. Instar al Govern d’Espanya, al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats a
considerar a considerar necessari estendre el tipus de delictes de corrupció i de suborn a totes
les persones lucrades amb els fets tipificats, és a dir corruptes i corruptores que s’han
beneficiat del mateix, incloses les responsabilitats econòmiques directes o subsidiàries.
Quart. Instar al Govern d’Espanya, el Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats a
obligar els càrrecs públics condemnats per delictes de corrupció a retornar tots els diners que
hagin obtingut il·lícitament o, quan no sigui possible, demanar responsabilitat civil i econòmica
subsidiària als partits on militaven quan van cometre els delictes de corrupció.
Cinquè. Instar al Govern d’Espanya, el Parlament de Catalunya i el Congrés a impulsar la
inhabilitació a perpetuïtat per exercir l’activitat política a totes les persones condemnades per
delictes de corrupció mentre hagin exercit la funció pública.
Sisè. Considerar necessària la màxima transparència en totes les institucions públiques i
privades que mantinguin relacions amb l’Administració, tant per evitar situacions o espais on la
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corrupció pugui desenvolupar-se, com per aclarir i dirimir aquelles situacions on poguessin
donar-se indicis d’haver-se desenvolupat.
Setè. Instar les institucions competents perquè presentin un Projecte de Llei que reculli totes
aquelles modificacions necessàries perquè aquelles persones, partits, sindicats, entitats o
empreses, que han estat condemnades per aquestes practiques, no puguin rebre ajudes
públiques i realitzar contractes, convenis o qualsevol altra relació amb les administracions
públiques catalanes.
Vuitè. Instar les institucions competents a estudiar les diverses demandes ciutadanes i
polítiques referents a la reforma de la llei electoral i de finançament de partits polítics que
contempli l’estudi d’una proporcionalitat electoral més justa, limitació de mandats, llistes
obertes, fórmules de participació ciutadana i una regulació dels partits polítics clar i transparent.

13. MOCIÓ AEB: PER LA TRANSPARÈNCIA DE LA POLÍTICA COMUNICATIVA DE
L’AJUNTAMENT
L’alcaldessa diu: “El punt núm. 13 es retira de l’ordre del dia, i voldríem agraïr al grup de l’AEB
per haver-ho retirat”.
Queda sobre la taula la moció presentada per l’AEB referent a la transparència de la política
comunicativa de l’Ajuntament.

14. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No hi ha.

II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE LA NÚM. 819/12 FINS LA
76/13

La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:
Núm. 819/12, de 21 de desembre, d’acceptar una subvenció atorgada per la Direcció General
de Formació Professional, per import de 63.720 euros, i destinada al desenvolupament del
PQPI Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’equips informàtics.
Núm. 820/12, de 28 de desembre, de modificar el full salarial de desembre de la senyora Juana
M. Moreno Pardo, atès que ha presentat l’alta mèdica el dia 21 de desembre, un cop ja
confeccionada la nòmina del mes.
Núm. 821/12, de 28 de desembre, d’aprovar i subscriure un conveni de col.laboració per a la
formació pràctica en centres de treball, amb diferents Instituts de secundària.
Núm. 822/12, de 13 de desembre, d’acceptar una aportació de 7.252,13 euros de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, destinada a la compra de joguines de la campanya
“Joguines solidàries”.
Núm. 26/13, de 14 de gener, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13002951 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. 27/13, de 15 de gener, de declarar el desestimat de la sol.licitud de la titular de les
parades del mercat 62 i 63, per no haver esmenat dins el termini atorgat els defectes de la seva
petició, i obrir expedient per a la determinació i avaluació si s’escau de la responsabilitat per
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danys i desperfectes que s’hagin pogut produir amb ocasió de l’execució del contracte de
neteja a la resta de demandants.
Núm. 28/13, de 14 de gener, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament
al senyor José M. Robles Gómez, davant el seu domicili del c/ Segovia, núm. 5.
Núm. 29/13, de 17 de gener, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 21 de gener
de 2013.
Núm. 30/13, de 17 de gener, de concessió d’una bestreta de 1.000,00 euros a la senyora M.
Rosario Torrecilla Blanco, sense interès i a compte de les retribucions dels 24 mesos posteriors
a la concessió.
Núm. 31/13, de 17 de gener, de concessió de caràcter retroactiu a la publicació efectuada en el
BOP de data 16 de gener, referida a l’aprovació de les OOFF de 2013, que sorgirà efecte a
partir de l’1 de gener de 2013.
Núm. 32/13, de 14 de gener, de sol.licitar a Telefónica de España, S A U la inhabilitació total de
la preasignació dels números 937181728 i 937294651 per realitzar per defecte aquestes
trucades amb Telefónica de España SAU.
Núm. 33/13, de 16 de gener, d’autoritzar la concessió d’una reserva d’aparcament a la senyora
Sadia Ameziane, davant el seu domicili del c/ d’Argarve, núm. 7.
Núm. 34/13, de 22 de gener, de declarar la caducitat de les inscripcions i donar de baixa en el
Padró Municipal d’Habitants diferents persones, per haver transcorregut el termini de dos anys
sense que s’hagi renovat la inscripció a la qual estan obligats els estrangers no comunitaris.
Núm. 35/13, de 17 de gener, d’autoritzar l’OVP al senyor Luis Rolando Cotacachi Vega
per portar a terme una actuació musical els dies 1 de febrer al 31 de març de 2013.
Núm. 36/13, de 22 de gener, de paralitzar i arxivar l’expedient de Baixa d’Ofici 39/12, atesa la
modificació per canvi de residència de diferents veïns.
Núm. 37/13, de 22 de gener, de paralitzar i arxivar l’expedient de Baixa d’Ofici 46/12, atesa la
modificació per canvi de residència de diferents veïns.
Núm. 38/12, de 23 de gener, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Antonia Torres Quesada.
Núm. 39/13, de 24 de gener, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 28 de gener
de 2013.
Núm. 40/13, de 22 de gener, d'aprovar I'expedient núm. 01/2013, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l' exercici de 2013.
Núm. 41/13, de 16 de gener, de reconèixer al senyor Javier Ramos Casorran el
compliment del període de carència de sis mesos necessària per tenir dret a la
percepció del Plus d’Assistència i Puntualitat, amb efectes del dia 1 de novembre de
2012.
Núm. 42/13, de 22 de gener, 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 gener de 2013.
Núm. 43/13, de 21 de gener, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13004241 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. 44/13, de 18 de gener, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones
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amb disminució, modalitat titular conductor al senyor Luis Raya Mula.
Núm. 45/13, de 11 de gener, de disposició de les vacances de la senyora Sandra Mota
Nogales.
Núm. 46/13, de 14 de gener, de concessió a la treballadora Sandra Mota Nogales del gaudi de
permís per lactància, de forma compactada, del 7 al 23 de gener de 2013, i la reducció d’un
terç de la jornada per la cura del seu fill, del dia 24 de gener fins al 14 de maig de 2013.
Núm. 47/13, de 5 de novembre, de convocatòria del Ple municipal pel dia 30 de gener de 2013.
Núm. 48/13, de 24 de gener, de disposició de les vacances del senyor Cecilio Chamorro
Moreno.
Núm. 49/13, de 24 de gener, de concessió a la treballadora Carolina Sánchez Braut del gaudi
de permís per lactància, de forma compactada, del 25 de març al 12 d’abril de 2013, i la
reducció d’un terç de la jornada per la cura del seu fill, del dia 16 d’abril fins al l’1 d’agost de
2013.
Núm. 50/13, de 24 de gener, de concessió d’una bestreta per import de 700,00 euros a la
treballadora Sònia Ollé Campillo, sense interès i a compte de les retribucions de la paga
extraordinària d’estiu de 2013.
Núm. 51/13, de 29 de gener, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça
d’aparcament núm. 81 a favor del senyor Santiago Garcia Garcia, fins el dia 6 d’octubre de
2053.
Núm. 52/13, de 21 de gener, de justificar la subvenció atorgada per el Consorci per l’Ocupació i
la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, per import de 17.171,00 euros destinada a
accions de promoció de l’ocupació.
Núm. 53/13, de 30 de gener, de reconèixer al senyor José Vivancos Luna el compliment
del període de carència de sis mesos necessària per tenir dret a la percepció del Plus
d’Assistència i Puntualidad, amb efectes del dia 1 de febrer de 2013.
Núm. 54/13, de 28 de gener, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13005530 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. 55/13, de 28 de gener, d’imposició de sancions per infraccions de les normes sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària a diferents infractors segons la proposta
núm. 13005882, i notificar a l‘ORGT.
Núm. 56/13, de 29 de gener, d’estimació de les al.legacions presentades en l’expedient
sancionador P12066900, i anul.lar i arxivar l’expedient d’acord amb la part expositiva i l’informe
de la Policia Local.
Núm. 57/13, d’anul.lar la reserva d’estacionament atorgada a la senyora Carmen León
González, davant el núm. 7-9 de l’av. Cantàbric, per defunció de la titular.
Núm. 58/13, de 31 de gener, de concedir llicència urbanística núm. 2013/005 a ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S L U, per a la realització d’obres d’estesa de línies soterrànies
de 13 m. a l’av. Cantàbric.
Núm. 59/13, de 31 de gener, de concedir llicència urbanística núm. 2013/005 a ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S L U, per a la realització d’obres d’estesa de línies soterrànies
de 4 m. a l’av. Costa Blava.
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Núm. 60/13, de 30 de gener, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents
persones, per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 28 de desembre al
30 de gener de 2013.
Núm. 61/13, de 31 de gener, de convocatòria de la Junta de Govern local pel dia 4 de febrer de
2013.
Núm. 62/13, de 23 de gener, d’aprovar l’organització de la festa de Carnaval, adjudicar
diferents actuacions, i aprovar els documents comptables corresponents a les despeses,
Núm. 63/13, de 29 de gener, d’autoritzar el senyor Lu Yan Quin l’OVP per a l’instal.lació d’una
terrassa exterior de 37,28 m2. davant el local ubicat a la Plaça Major, s/n durant el període del
dia 1 de gener fins el 31 de desembre de 2013.
Núm. 64/13, de 30 de gener, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros a la
senyora M. Rocio Matillas Aparicio, sense interès i a compte de les retribucions del mes de
febrer de 2013
Núm. 65/13, de 1 de febrer, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor José Baena Arrebola.
Núm. 66/13, de 28 de gener, de la suspensió de l’acord en matèria de jornada subscrit en
matèria de jornada anual, així com la suspensió dels art. 13.2 i 14,2 del conveni col.lectiu i de
l’acord regulador de condicions de treball del personal funcionari.
Núm. 67/13, de 5 de febrer, de paralitzar i arxivar l’expedient de Baixa d’Ofici 45/12, atesa la
modificació per canvi de residència de diferents veïns.
Núm. 68/13, de 5 de febrer, de designar a l’arquitecta municipal senyora Eva Pellisé Cánovas
per a la valoració d’un expedient de constrenyiment.
Núm. 69/13, de 4 de febrer, de concessió d’una bestreta per import de 2.000,00 euros al
senyor Rafael Ortega Rodriguez, sense interès i a compte de les retribucions dels 24 mesos
posteriors a la concessió.
Núm. 70/13, d’1 de febrer, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros a la
senyora Carme Colomer Besga, sense interès i a compte de les retribucions de la paga
extraordinària d’estiu 2013.
Núm. 71/13, de 4 de febrer, de concedir llicència urbanística núm. 2012/074 a RAMACISA, per
a la realització d’obres de reforma en les parades 141-142 del mercat municipal.
Núm. 72/13, de 7 de febrer, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 11 de febrer
de 2013.
Núm. 73/13, de 22 de gener, d’acceptar la subvenció de 867,90 euros atorgada per la Diputació
de Barcelona, per a les despeses del transport escolar de la campanya “Coneguem els nostres
parcs”.
Núm. 74/13, de 11 de febrer, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor José Araujo Guzmán.
Núm. 75/13, de 12 de febrer, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora M. Concepción Campaña Rodríguez.
Núm. 76/13, de 12 de febrer, d’inscriure amb caràcter definitiu l’entitat “Testigos Cristianos de
Jehová”, en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions amb el núm. EAC 139-13.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup
municipal de Convergència i Unió que diu: “Jo una pregunta i un prec relatius a les Resolucions

24

d’Alcaldia. A la pàg. 16 de la preacta, la Resolució núm. 56/13, de 19 de gener, fa referència a
les al.legacions presentades en relació a un expedient sancionador. S’arxiva la causa.
M’agradaria més informació al respecte.
Pel que fa al prec te a veure amb la pàg. 17 de la preacta. La Resolució, com no podia ser
d’una altra manera, 66/13, de 28 de gener. Aquesta Resolució tracta de la suspensió de l’acord
en matèria de jornada subscrita, en matèria de jornada anual i la suspensió també de diversos
articles vinculants al conveni col.lectiu, i simplement lamentar de forma molt profunda el fet de
que no s’hagi pogut arribar a un acord amb totes les seccions sindicals de la casa, només amb
la meitat, amb UGT i la Policia, i més tenint en compte que es una qüestió que afecta de forma
directa al conveni col.lectiu que si que està aprovat per unanimitat. Per tant, jo no volia passar
aquesta Resolució d’Alcaldia que apareix aquí sense posar de relleu aquest fet”.
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal
d’ICV-EUIA que diu: “Yo tenía una especie de ruego, de hacer referencia a la Resolución
66/13, que ha hecho referencia directa la regidora de CiU. Y es decir nuestro malestar. Ya lo
manifestaba la regidora en un correo privado diciéndole que nosotros no podíamos estar de
acuerdo en un acuerdo que no estaban incluidos los representantes de los trabajadores, en un
tema tan sensible como la jornada laboral. Yo entiendo que se tiene que aplicar la ley, pero la
cohesión social se rompe y es más, hace referencia la fecha de la propuesta, hace referencia al
dia anterior al Pleno pasado de la Resolución 28 de enero, y se ha empezado a aplicar el
viernes pasado, la semana pasada mejor dicho. Se ha empezado a aplicar a la plantilla. La
plantilla ha empezado a hacer 37 horas y media la semana pasada, esa es la información.
Pues me han engañado a mi, Montse. Me tenían engañado, lo siento, porque me han
engañado. Y nada más, quería hacer referencia a esto, y me preocupa mucho que la aplicación
de una norma antisocial y contra los trabajadores directamente, y que va en detrimento de la
cohesión social, pues nos haya provocado este...y yo aunque me cuesta posicionarme en este
caso porque yo tengo claro mis funciones aquí en este Consistorio y como regidor yo no soy el
representante de los trabajadores de esta casa, soy representante de los ciudadanos, pero por
lo tanto también he de velar por el bien y el buen funcionamiento de la casa, por supuesto, y
eso si que...y entonces quería manifestar mi desacuerdo a ese acuerdo con UGT sólo, dejando
fuera otras secciones sindicales”.
L’alcaldessa diu: “M’imagino que la regidora voldrà contestar”.
Pren la paraula la senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa d’Economia, que diu:
“Bueno, la Sra. Figueras al respecto...yo creo que puedo contestar a ambos a la vez más o
menos, respetando el que cada uno de ustedes haya hecho la pregunta. Bien, yo también
lamento profundamente que no hayamos podido llegar a un acuerdo más amplio, que acoja a
más secciones sindicales que hayan querido adherirse a la aplicación de la ampliación de la
jornada en la forma en la que lo vamos a implementar en el Ayuntamiento de Badia. En
cualquier caso nosotros hemos puesto a disposición las herramientas y los foros y las
ocasiones que han sido oportunas para llegar a ese acuerdo. En ningún caso hemos
descartado a ninguna sección sindical a la hora de pretender esos acuerdos, pero las
secciones sindicales adoptan o no como suyo ese acuerdo y deciden si firmar o no ese
acuerdo. Yo también lamento, me reitero, que no haya sido más amplio, sin embargo si que me
gustaría puntualizar que el acuerdo alcanzado con la Sección sindical que se ha adherido al
mismo es una sección sindical que tiene mayor representatividad en el Ayuntamiento, que
todas las secciones sindicales son importantes, que todas representan a los trabajadores, pero
que no hay que olvidar que en este caso hay un 60% de la pantilla que ha avalado la propuesta
que ellos inicieron inicial. En cualquier caso, que usted tenga malestar al respecto que esta
norma vaya en detrimento de la cohesión social, yo también me sumo a ese malestar, Sr.
Argueta, pero este equipo de gobierno no se levantó un dia queriendo imponer una ampliación
de la jornada laboral. Este Ayuntamiento, en el ejercicio de su responsabilidad, está aplicando
una ley que es obligatoria, y llegando a una serie de acuerdos en aquellos márgenes en que la
ley nos permite llegar a ellos. Nada más”.
L’alcaldessa diu: “Doncs contestant també la petició que ha fet de les al.legacions o els motius
d’arxiu de la Resolució 56/13, se li passarà per escrit “.
2. PRECS I PREGUNTES
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2.1 Respecte
La senyora Antonia Escriva regidora del Partit Popular que diu: “Muy brevemente, tengo un
ruego. Y es el ruego del respeto. Ruego respeto por parte del público, por parte de todas las
personas hacia todos y cada uno de los miembros de este Consistorio. Sean del color político
que sean, sean de la formación que sean, y que se respete cuando están hablando, que se
respete el turno de palabra y que en ese mismo contexto el respeto será recíproco”.
El senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, fa dues preguntes:
2.2 Fibra òptica
Nosaltres voldríem fer dues preguntes. La primera fa referència a la fibra òptica. En diferents
fors interns de l’Ajuntament hem preguntat sobre aquest particular i no se’ns dóna una
resposta, i voldríem saber quines gestions està fent l’Ajuntament perquè la fibra òptica arribi a
totes les llars de la nostra ciutat. Aquesta seria la primera.
2.3 Fanals
La segona, amb dues parts, fa referència als fanals de l’enllumenat del carrer Cantàbric. Els
fanals de l’enllumenat nou del carrer Cantàbric. La primera pregunta faria referència a que
tenim constància que quan es va instal.lar el cablejat a terra va haver alguna pèrdua...voldríem
saber si hi ha hagut algun robatori de material. Si? Que se’ns informi d’això. I d’altra banda,
quan s’instal.len fanals nous significa que es retiren fanals vells, i voldríem conèixer quin es el
destí, quina ha estat la destinació d’aquests fanals retirats. Es a dir, si l’Ajuntament ha venut
aquests fanals, si l’Ajuntament els ha enviat a ferralla, si l’Ajuntament ha contemplat la
possibilitat de que algun dels nous fanals s’hagi de reposar perquè hi pugui haver no se,
accidents o...es a dir, quina ha estat la destinació última d’aquests fanals”.
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i Medi
Ambient, que diu: “Sobre la fibra óptica, es cierto que el Sr. Santervás en dos Comisiones
Informativas atrás preguntó, en la Comisión Informativa de Urbanismo. En esas dos ocasiones
ya expresé que era un tema que se había iniciado desde Alcaldía, y en la última Comisión
Informativa de Urbanismo ya informé que lo recuperaríamos desde el Servicio y a partir de ese
momento se daría información en la Comisión Informativa de Urbanismo, valga la redundancia.
Actualmente ya hemos tenido contactos a través de Localred, y de empresas que se encargan
del servicio. Se están haciendo a través del ingeniero municipal los primeros contactos, y a
partir de ahí en cuanto empecemos a tener algún fruto se irá informando. De todas formas, a
partir de este momento toda información se dará en la Comisión Informativa de territorio, si hay
algún avance pues se irá informando. Es lento, también lo digo.
Sobre el tema del alumbrado de Cantábrico, si que es verdad que hemos tenido dos robos, no
uno sino dos de cableado, que como han sucedido dentro del período de obra lo ha asumido la
misma empresa, y por lo tanto lo han tenido que reponer y el coste es el mismo, pero si que
también es cierto que tenemos dado un aviso tanto a la Policía local como a la Policia local de
Barberà y a Mossos d’Esquadra, que tengan un especial interés o estén más pendientes en
ciertos puntos, porque si que es cierto que estamos detectando que otra vez volvemos a tener
algún tipo de robo de cable, de material.
Sobre el alumbrado viejo, se encarga la empresa directamente. O sea, una vez
nosotros...bueno nosotros no, el Àrea Metropolitana licitó la obra y la adjudicó, la empresa ya
en el propio proyecto viene lo que va a hacer con todo el material. Lo preguntaré y en cuanto lo
sepa le daré una contestación concreta”.
L’alcaldessa diu: “Jo afegir per a ampliar la informació, perquè jo si que he mantingut converses
amb els representants de relacions institucionals de Telefònica en el seu moment, que va anar
personalment per a demanar que hi arribés la fibra òptica a Badia. En el primer moment ens
van comentar que no tenien previst que arribés, això parlo de fa probablement dos anys, quan
jo vaig mantenir la primera reunió amb relacions institucionals. Que en principi no tenien previst
fer cap inversió a la nostra ciutat, perquè la massa crítica del número de persones que
utilitzaven la fibra òptica o que demanaven aquest servei, no era prou suficient per a la inversió
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que suposava per a l’empresa fer aquesta gestió. Nosaltres també vam fer i vam intentar fer
converses amb d’altres operadors, per a intentar utilitzar la competència d’altres operadors a
veure si algú volia fer la inversió de la fibra òptica al nostre territori, i estàvem en això. Vam
parlar també, per a intentar fer front comú, a través dels instituts amb el Departament
d’Ensenyament per a fer una demanda conjunta també perquè clar, era el moment que el propi
Departament d’Ensenyament estava engegant el procés Uper1 i necessitàvem veritablement
que arribés la fibra òptica a Badia, i es va fer una demanda per part de les dues
administracions a l’empresa que es la que ha de fer la inversió. És veritat que el tema ha
quedat aturat, és veritat que la voràgine de tot el que està passant era un tema que teníem en
el calaix, és veritat que no ens hem tornat a moure per a continuar demanant reunions un altre
cop, reprenent el tema i ja us ha parlat des de el Servei i s’encarreguen ells. Però bueno, els
primers contactes els vaig fer jo personalment crec que fa dos anys i escaig, i reprenem el
tema”.
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan
són les vint-i-una hores i cinquanta minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono
fe.
Vist i plau
L’alcaldessa
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