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          06/2013 
          
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 29 DE MAIG DE 2013 
 
Badia del Vallès, vint-i-nou de maig de 2013 
 
 
El Ple de la corporació quan son les dinou hores, es  reuneix a la sala de sessions de l'edifici  
de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la  presidència de la  Sra. Eva Menor Cantador. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno  PSC 
Sra. Raquel Gracia Peral   PSC 
Sra. Montserrat Jiménez Molina  PSC 
Sra. Montserrat Carbonell Rosell  PSC 
Sr. Antonio Sabariego Guerrero  PSC 
Sr. Antonio Rodríguez Yañez   PSC  
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo  AEB 
Sr. Juan Carlos Santervás García  AEB 
Sra. Cristina Fàbregas Moreno   AEB 
Sra. Montserrat Montañés Navarro AEB  
Sra. Antonia Escrivà Castellanos  PP 
Sra. Saray Muñoz Contreras   PP 
Sr. Rafael Muñoz Contreras   PP(S’incorpora al Ple desprès de la pressa de possessió) 
Sr. Eusebio Argueta Chica   ICV-EUiA 
Sra. Marta Figueras i Badia   CIU 
Sr. Raúl Ortiz Parra    PXC 
 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica i l’interventor senyor Raúl 
López Borras.  
 
Excusa la seva assistència la senyora Marta Figueras i Badia. 
 
Oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa i amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre  els 
assumptes de l'ordre del dia: 
 

I. PART DISPOSITIVA 
 

1. Aprovació d’acta de la sessió anterior 
2. Pressa de possessió Rafael Muñoz Contreras 
3. Aprovació manifestant suport a l’Il·ltre Col·legi d’Advocats de Sabadell 
4. Responsabilitat per danys execució contracte servei neteja Mercat Municipal 
5. Modificació diverses ordenances fiscals per l’exercici 2013 
6. Per la defensa del dret a la lliure decisió de les dones 
7. Moció PxC: Per derivar a les entitats financeres el pagament de l’IBI i la plusvàlua dels 

habitatges amb residents que estiguin immersos en processos d’execucions 
hipotecàries o hagin estat desnonats 

8. Moció PxC: Per a que l’Ajuntament insti a les entitats financeres moroses a pagar les 
quotes de les comunitats de propietaris 

9. Moció ICV-EUiA: Sobre constitució de servei de mediadors per a intervenir en 
comunitats amb degradació per impagament de quotes de comunitat 

10. Moció AEB: Envers l’establiment de mesures per a pal·liar les conseqüències dels 
desnonaments o similars 

11. Moció AEB: De suport a la campanya de boicot, desinversions i sancions (BDS) contra 
Israel en motiu del 65è aniversari de la Nakba Palestina 

12. Assumptes sobrevinguts 
 

II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL  
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1. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia  
2. Precs i preguntes 

 
L’alcaldessa diu: “Comentar també que hi ha hagut canvis en l’ordre del dia del Ple. S’elimina el 
punt número 3, que queda sobre la taula pel proper Ple.  
Respecte el punt número 9 i número 10 que son dues mocions, es converteixen en propostes 
d’acord i passen al punt número 7 i número 8”. 
 
 
I. PART DISPOSITIVA 
 
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 
S’aproven sense necessitat de lectura l’acta celebrada el dia 24 d’abril de 2013  atès que tots 
els membres del consistori disposaven del text. 
 
 
2. PRESSA DE POSSESSIÓ SR. RAFAEL MUÑOZ CONTRERAS 
 
La secretària dóna lectura de la proposta de pressa de possessió. 
 
Mitjançant credencial expedida amb data 22 d’abril de 2013 per la Junta Electoral Central s’ha 
produït l’acreditació expressiva de la designació com a regidor de l’Ajuntament de Badia del 
Vallès del senyor Rafael Muñoz Contreras. 
 
Atès que el senyor Rafael Muñoz Contreras ha manifestat no estar afectat 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? 
 
El senyor Rafael Muñoz Contreras contesta:  “Lo prometo”.     
             
L’alcaldessa diu: “Donem la benvinguda al nou regidor”. 
 
 
3. APROVACIÓ MANIFESTANT SUPORT A IL·LTRE. COL·LEGI D’ADVOCATS DE 

SABADELL 
 
 
Queda sobre la taula la proposta d’acord referent al suport a l’Il·tre Col·legi d’Advocats de 
Sabadell 
 
 
4. RESPONSABILITAT PER DANYS EXECUCIÓ CONTRACTE SERVEI NETEJA MERCAT 

MUNICIPAL 
 
La secretària dóna lectura de la proposta presentada. 
 
Seguidament pren la paraula a la senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa 
d’Economia, Governació i Serveis Generals, que diu: “Como ya os comenté en la pasada 
Comisión Informativa, este punto no es una responsabilidad patrimonial sino que es una 
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responsabilidad contractual. Del mismo modo que fue objeto de aprobación por este Pleno el 
contrato de concesión, el mismo procedimiento se ha de seguir para la declaración de 
responsabilidad  de la empresa por los daños ocasionados a las paradas del mercado. Es por 
este motivo que lo traemos a Pleno”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“ Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC nuestro voto será favorable”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup 
municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Gracias. Nosotros daremos apoyo a esta propuesta de 
acuerdo”. 
 
Intervé seguidament la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Desde luego que nosotros votaremos favorablemente a este punto. 
Lo que sucede es que la responsabilidad de la empresa no tenía que haber dado lugar a que 
tuviéramos que aprobar o desaprobar esto en Pleno, sino que cumpliendo con sus 
responsabilidad y su contrato, tenía que haber dado conocimiento de la subcontratación de la 
empresa, y en cualquier caso haber corrido con los gastos sin necesidad de que lo tuviéramos 
que traer al Pleno”. 
 
Intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Gràcies. Queda 
provat que l’empresa és responsable al no haver notificat com netejaria els alts del mercat en el 
termini de 15 dies i a més a més no ha transmès a l’Ajuntament que subcontractava aquesta 
feina. Des de l’AEB donarem suport a aquest punt, i l’únic que desitgem es que ho tinguem tots 
present en el moment de valorar la renovació o no de la concessió a aquesta multinacional”. 
  
Es procedeix a la votació de la proposta, la qual es aprovada per unanimitat de tots els grups. 
 
S’acorda:  
 
Per resolució d’Alcaldia núm. 27/2013, de 15 de gener, es va obrir l’expedient per a la 
determinació i avaluació, si s’escau, de la responsabilitat pels danys i desperfectes que s’hagin 
pogut produir amb ocasió de l’execució del contracte de neteja i que ha estat denunciats per 
diversos concessionaris de parades del mercat, i alhora es va designar l’instructor i la 
secretària de l’expedient. 

 
Instruït el procediment i observades totes les garanties pels interessats, inclòs el tràmit 
d’audiència, que va finalitzar el passat dia 10 d’abril, sense que cap d’aquells compareguessin i 
presentessin al·legacions, l’instructor va emetre el seu escrit de conclusions, on es consideren 
provats, en síntesi, els fets següents: 

 
1r. L’empresa CESPA, S.A., amb CIF A-82741067, és l’adjudicatària del contracte administratiu 
de serveis de recollida i transport al centre de tractament, de les diverses faccions de residus 
municipals, de la neteja viària i d’altres complementàries, conforme l’acord de ple de 
l’Ajuntament de 28 de gener de 2009 i, en la seva virtut, el contracte formalitzat davant 
l’Alcaldia municipal en data 27 de febrer de 2009.  

 
La prestació específica de neteja del mercat municipal inclou “una cop l’any, abans de Nadal, 
s’efectuarà una neteja de sostres i parets”. No consta més neteja dels sostres i parets del 
mercat que la que origina aquest expedient. 

 
L’empresa CESPA s’obligava contractualment “a aportar per escrit la concreció de la neteja 
anual dels alts del mercat, en el termini de quinze dies a partir de la  signatura d’aquest 
contracte”. Aquesta obligació no ha estat complida. Tampoc no hi ha constància dels mètodes, 
mitjans i materials utilitzats amb els quals va realitzar-se aquesta neteja, malgrat els 
requeriments de l’àrea gestora. 

 
2n. El responsable del contracte per a supervisar la seva execució i adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries amb la fi d’assegurar la correcta realització de les 
prestacions pactades és els servei de medi ambient de l’àrea d’urbanisme i medi ambient. 
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3r. L’empresa va executar els treballs de neteja de sostres i parets del mercat, mitjançant una 
d’altra empresa subcontractista, JAS, S.A., sense que consti a l’expedient comunicació de la 
subcontractació a l’Ajuntament. 

  
4t. No consta tampoc a l’expedient que el responsable del contracte, l’òrgan de contractació o 
cap altre àrea o servei municipal donés cap tipus d’ordre o instruccions relatives a l’execució de 
la neteja. 

 
5è. Els treballs de neteja per l’empresa subcontractista es van desenvolupar durant la segona 
quinzena del mes d’abril de 2012. 

 
6è. Els danys i desperfectes es van produir entre els dies 19 i 21 d’abril de 2012, parades 1-2 i 
parades 6 a 9; el dia 24, parada 115 i parades 42 a 44; i el 26 d’abril, parades 41-46.  

 
7è. Els elements danyats i la quantificació d’aquests consta acreditada i és, en síntesi, la 
següent per cadascú dels concessionaris reclamants:                                                                                       
 

 
 

Núm. Parada Concessionari Danys Quantia € 

1 i 2 Ester Durán Mayoral 
Gènere comestible danyat per falta de 
refrigeració 359,54 

6, 7, 8 i 9 Josefa Morales Cozar Motor persiana danyat 939,28 

41 i 46 Reyes Téllez Carrasco Enllumenat (cablejat, reactàncies,...) 454,89 

42, 43 i 44 Lucy Huanca Arratea Enllumenat (cablejat, reactàncies,...) 182,14 

115 Juan M. Serrano Puerto 
Avaria elèctrica tendal, desconnexió de 
cables 80,24 

 
TOTAL 

 
2.016,09 

 
 
Quant els fonaments de dret que recull l’escrit de conclusions de l’Instructor cal destacar:  

 
Primer. Que la responsabilitat derivada de l’execució del contracte administratiu de serveis de 
neteja, té el marc legal en allò disposat al RDL 3/2011, de 14 de novembre que aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic: article 215 (principi de risc i ventura del 
contracte); article 214 (obligacions d’indemnització del contractista dels danys i perjudicis); i, 
específicament, per  a l’execució dels contractes administratiu de serveis, l’article 305  
(execució del contracte amb subjecció a les seves clàusules i responsabilitat tècnica del 
contractista dels treballs que desenvolupi) 

 
Segon. Subjecte responsable. Al contracte administratiu de serveis amb l’empresa CESPA, 
S.A., resulta aplicable el règim legal vist anteriorment. L’Ajuntament, com ha quedat provat, no 
ha dictat ordre o instrucció respecte l’execució de les tasques de neteja del sostre i parets del 
mercat, que alterés la responsabilitat d’execució i el risc i ventura del contractista. Per la qual 
cosa, al present cas, la responsabilitat front tercers per l’execució del contracte només pot ser 
imputable a l’empresa contractista, de conformitat amb la legislació expressada a la 
consideració anterior, sense que resulti rellevant que la concreta prestació fos realitzada per 
una empresa subcontractada, la responsabilitat és sempre del contractista principal, com 
estableix l’article 227, apartat 4 del TRLCSP. A més, l’empresa Cespa no va comunicar a 
l’Ajuntament, prèviament i per escrit, la decisió de subcontractar aquesta prestació parcial, 
sense altres consideracions relatives a la resta de requisits exigibles a la subcontractació, 
previstes a l’article 227.  

 
Tercer.  Relació de causalitat. Existeix una causa eficient entre les tasques de neteja 
realitzades i la producció dels danys a les distintes parades dels concessionaris reclamants. 
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Entre d’altres aspectes s’arriba a aquesta conclusió: pels dies, freqüències i agrupacions de les 
parades afectades (fet provat sisè), que resulta gràficament expressiva; per la reiterada  
negativa del contractista de comunicar els mètodes, materials, eines i altres característiques de 
les tasques utilitzades a la neteja; o per les declaracions del personal del mercat que va tenir 
coneixement directe dels fets, va realitzar les primeres accions d’atenció als concessionaris i va 
donar trasllat dels problemes als serveis tècnics. Declaracions recollides als folis 70 i 71 que 
acrediten, respecte cada parada, els danys produïts i l’eficient nexe causal amb les tasques de 
neteja desenvolupades.  

 
Quart. L’efectivitat, individualització i avaluació econòmica del dany causat. Igualment han 
quedat acreditats i individualitzats els danys causats a cadascú dels concessionaris per la 
neteja del mercat (fet provat setè). 

 
Per tot això, conforme les conclusions de l’Instructor de data 16.04.2013 que fonamenten i 
motiven el present acord; de conformitat amb la  legislació aplicable expressada i les facultats 
que, com a òrgan de contractació, ostenta el Ple municipal, conforme la disposició addicional 
segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre que aprova el Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic. 
 
S’acorda: 

 
Primer. Declarar l’empresa CESPA, S.A., responsable dels danys i perjudicis causats als 
concessionaris expressats a la part expositiva d’aquest acord, per l’import total de 2.106,09 
euros, i per l’incompliment de les seves obligacions contractuals i legals igualment 
expressades, en l’execució de la prestació específica de la neteja anual dels sostres i parets 
del mercat. 

 
Segon. Exonerar l’Ajuntament de qualsevol responsabilitat ja que no va intervenir mitjançant 
cap ordre directa en la neteja i la producció dels danys causats. 

  
Tercer. Donar trasllat del present acord a les persones afectades en aquest expedient. 
 
 
5. MODIFICACIÓ DE DIVERSES ORDENANCES FISCALS PER L'EXERCICI 2013 
 
La secretària dóna lectura de la proposta presentada. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup 
municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. El tema de las Ordenanzas 
Fiscales del año 2013 ha provocado, ya no es la primera ni la segunda vez que viene a debate 
a este Consistorio. Nosotros hoy porque creemos que es de lógica y es de sentido común la 
propuesta de modificación desde la Asociación de Comerciantes que han hecho la modificación 
de la ocupación de la vía pública o de las terrazas, y la otra es la recogida de las basuras, 
daremos apoyo porque creemos que es de sentido común”.  
 
Intervé seguidament la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros consideramos que la modificación de estas Ordenanzas 
Fiscales, tal como se habló en la reunión pertinente son de lógica, y por tanto votaremos a 
favor”. 
 
Intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Gràcies. Aquest 
punt es diu modificació de diverses Ordenances Fiscals per a l’exercici de 2013, però en 
realitat te dos punts ben diferenciats. En el primer es tracta de la taxa de recollida i tractament 
d’eliminació de les escombraries. Considerem que el fet de que es prorrategi la quota afecta 
als habitatges en el moment que hi ha un contracte de compravenda, em sembla adequat i es 
de lògica i sentit comú, i nosaltres no hi veiem cap inconvenient, per tant nosaltres ho veiem 
bé.  
La segona Ordenança que es modifica es la taxa per ocupació temporal de la via pública, i em 
sembla també adequat que un comerciant que vulgui treure una terrassa, doncs pagui 
efectivament pels dies que efectivament ocupa la via pública. No ha de ser un mes sinó si son 
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3 dies, que pagui per 3 dies. Si son 5 dies doncs que pagui per 5 dies. Per tant, es bastant de 
lògica i sentit comú i no hi veiem cap inconvenient.  
Anem a veure el segon punt d’acord diu, aprovar provisionalment la modificació del calendari 
fiscal per a l’exercici de 2013 segons es detalla a l’annex 2, que s’adjunta i forma part d’aquest 
acord. Anem a explicar en què consisteix aquesta modificació del calendari fiscal que nosaltres 
d’una banda saludem, i d’una altra lamentem. M’explico. Aquest calendari es un calendari per 
a poder cobrar allò que en el seu moment no es va cobrar del mercat ambulant. Es a dir, 
durant 3 anys com en sobren els diners en aquest Ajuntament i es fan tant bé les coses, doncs 
no es va ingressar ni un euro del mercat ambulant. Llavors amb aquesta modificació que avui 
aprovarem, el que fem es aprovar un calendari per a cobrar les taxes del mercat ambulant de 
l’any 2010. De l’any 2010. Es a dir, a partir de juliol del 2013 ingressarem allò que havíem de 
cobrar al gener i febrer del 2010. A partir del mes d’agost ingressarem, si tot va bé, allò que 
havíem d’haver cobrar al març i a l’abril del 2010. A partir del setembre cobrarem allò que 
havíem d’haver cobrat al maig i juny, i així successivament en períodes de dos mesos, fins a 
arribar al mes de desembre d’aquest 2013, en el qual ingressarem els mesos de novembre i 
desembre de 2010. Bé, fer-ho està bé, perquè l’Ajuntament necessita diners i està bé. Per tant, 
saludem que es faci aquest calendari fiscal, i lamentem que la poca fortuna en la gestió dels 
diners públics d’aquest equip de govern. Nosaltres de tota manera, donarem suport a aquest 
punt”. 
 
L’alcaldessa diu: “Gràcies per les paraules. Només aclarir o fer un afegit al comentari que ha 
fet el senyor Quim Duran. Primer és cert, ho hem comentat en diverses ocasions., que hi han 
hagut problemes a l’hora de la tramitació dels padrons pel cobrament de les ocupacions de via 
pública del mercat ambulant, és cert i comparteixo el seu salut en el fet de que s’hagi arreglat, 
però qualificar un fet concret com poca fortuna de la gestió dels diners públics, em sembla una 
mica agosarat, perquè es fer una generalitat d’una cosa concreta. I bueno, ja veurem les dades 
de les liquidacions del pressupost, perquè ens donaran la raó de que això no és cert, aquesta 
afirmació de la poca fortuna de la gestió dels diners públics, malgrat que comparteixo amb 
vostè la crítica i l’autocrítica en aquest cas d’una mala gestió en el cas del cobrament del 
mercat ambulant, i que hem posat remei, i hem explicat en diverses ocasions les dificultats que 
hem tingut a l’hora d’establir tots els padrons en un tema com aquest. Només es per a 
puntualitzar”.  
 
Intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Entenem que 
vostè digui que li sembla és agosarat fer una afirmació de poca fortuna, però en tot cas el 
nombre d’epítets per a qualificar la gestió envers el cobrament del mercat ambulant d’aquests 
tres anys que no s’ha cobrar ni un euro, doncs bé...ho deixo al judici de cadascú d’aquells que 
ens escolten”. 
 
L’alcaldessa diu: “En tot cas no ha dit poca fortuna en la gestió d’aquest impost, sinó en la 
gestió del diner públic. Només era per aclarir-ho, simplement”.  
 
Es procedeix a la votació de la proposta, la qual es aprovada per unanimitat de tots els grups. 
 
S’acorda:  
 
Atès que el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores de tributs locals. 
 
Atès que l’article 16.1 estableix que els acords de modificació de les Ordenances Fiscals ha 
d’incloure la nova redacció de les normes afectades, la data de la seva aprovació i la d’inici 
d’aplicació. 
 
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les 
ordenances fiscals que es detallen a l'annex 1, adjunt, i que a continuació es relacionen: 
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Ordenança fiscal 7: Taxa pel servei de recollida domiciliària d’escombraries 
Ordenança fiscal  12: Taxa per ocupació temporal de la via pública 
 
Segon. Aprovar provisionalment la modificació del calendari fiscal per l’exercici del 2013, 
segons es detalla a l'annex 2 que s'adjunta i forma part d'aquest acord.                                                                 
 
Tercer. Exposar al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament els anterior acords 
provisionals, així com el text complert de les modificacions de les Ordenances Fiscals, durant 
el termini de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances Fiscals, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos a l’article 18 del Real Decret Legislatiu 2/2004, podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats. 
 
Quart. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les 
Ordenances modificades. 
 
Cinquè. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, els acords de 
modificació de les Ordenances Fiscals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat 
amb allò que preveu l’article 2 del Decret  94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions 
d’Hisendes Locals als Departaments de Governació i Administracions Públiques i d’Economia i 
Finances. 
 
 
 
 
6. PER LA DEFENSA DEL DRET A LA LLIURE DECISIÓ DE LES DONES 
 
Es dóna lectura de la proposta presentada. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Carbonell, regidora de 
Benestar Social, que diu: “Davant aquesta reforma que suposarà una greu regressió legal, 
volem reclamar el dret de les dones a tenir una maternitat lliurament escollida. La reforma que 
planteja el PP deixa a les dones dues úniques opcions: avortar fora d’Espanya si tenen 
recursos, o bé avortar a Espanya en condicions de clandestinitat, amb el conseqüent risc per a 
la seva salut i la seva vida. La millor manera de reduir el nombre d’avortaments no es negant 
l’accés a les dones a procediments legals i segurs, sinó donant-les el poder de controlar la seva 
pròpia fecunditat i de prevenir els embarassos no desitjats”.  
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“ Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC, como ya hemos dicho en otras ocasiones, 
estamos en contra del aborto. Nosotros lo que creemos que habría que hacer es políticas para 
fomentar más la natalidad, pero también decir que en estas nuevas medidas que están 
tomando hay cosas que no compartimos. Nosotros en algunos casos si que permitiríamos el 
aborto, con lo cual en este punto nos abstendremos”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup 
municipal d’ICV-EUiA, que diu: “La propuesta que se trae a debate hoy es suficientemente clara 
y yo pienso que cualquier cosa que yo vaya a decir ahora la voy a fastidiar. De verdad, es 
clarísima. Sólo simplemente recordar una cosa. Con la crisis las personas, las mujeres es el 
colectivo social que más está sufriendo, uno de los colectivos sociales que más está sufriendo 
la crisis. Había un programa de estos mediáticos de la tv que era muy claro, ponía unos 
ejemplos de quien podía abortar y quien no abortaba. La intervención de la regidora que se 
cuida de estos temas en esta casa ha sido bastante clara también. Nos están obligando a esto, 
a que se vayan a abortar fuera, y dentro en el país tampoco, será clandestino y quien tiene 
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puede, y hay gente en este país muy pudiente y que aborta y va a misa los domingos, y el 
sábado si es preciso también”.   
 
Intervé seguidament la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Puntualizando desde esta formación consideramos que este proyecto, 
porque en realidad no es una ley todavía, tiene sus puntos que serán o no compartidos 
lógicamente, pero que parte de una información. Cuando las personas, los adolescentes, 
disponen de la información necesaria, crecen con esta información y muchos embarazos no 
deseados no se llevan a cabo. Puesto que esta información es lo suficientemente amplia y 
explícita como para que no se produzcan, los medios que hay hoy en dia tanto en el mercado 
como en diferentes lugares, incluso tenemos la posibilidad de que van a discotecas y tienen 
fuera máquinas para evitar precisamente estos riesgos. En definitiva, que consideramos que 
hemos de partir de la información...no se si es para que acabe antes...pero bien, nosotros 
lógicamente votaremos en contra de está moción, puesto que consideramos que hay muchos 
puntos que es necesario analizar puntualmente, que no se puede generalizar porque hay casos 
muy concretos, los cuales quedan contemplados y bueno, básicamente consideramos que la 
información es en prácticamente  el 90% de las cosas (en esta también), fundamental para 
evitar riegos, y que a la iglesia van personas del PP y de otras fuerzas políticas, 
independientemente de que luego aborten o no aborten”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Montserrat Montañés, regidora del grup  municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies. Aquesta proposta de reforma legislativa entorn de l’avortament és un 
exemple més d’un govern del PP obsessionat amb dos aspectes. En retallada de drets i en la 
negació del dret a decidir. El dret de les dones a una maternitat lliurament decidida es un dret 
que ja ha estat conquerit en aquest país per les dones, i que no ha estat conquerit a preu 0. Hi 
ha moltes dones que han mort perquè l’avortament voluntari de l’embaràs ha estat un fet, es un 
fet i serà un fet hi hagi la legislació que hi hagi. La informació i dels programes d’educació 
sexual eviten embarassos no desitjats? Tots sabem que també estem davant de retallades que 
van en la direcció a retallar programes d’educació, per tant es una manera més de vulnerar-nos 
aquesta informació que suposadament ens ha d’alliberar de quedar-nos embarassades sense 
desitjar-ho. La millora a l’accés dels mitjans dels mètodes anticonceptius es un altre element 
que afavoreix que no se’n devinguin embarassos no desitjats. Majoritàriament en aquests 
moments, aquests mètodes anticonceptius també han sortit del sistema de bonificació, els hem 
de pagar. Els anticonceptius que hi ha a les discoteques (els preservatius) son cars. Els 
anticonceptius que adquirim a les farmàcies son cars, i cada vegada ens veiem menys privats a 
l’accés de manera fàcil. Ara bé, els embarassos no desitjats es produeixen en el moment que la 
sexualitat deixa de ser i deixa de tenir com a objectiu la procreació. Tenim sexe perquè volem 
plaer, i des d’aquí els embarassos no desitjats esdeveneixen en gent molt informada i en gent 
no ho es tant. I els embarassos no desitjats passen perquè les dones volem gaudir del sexe, 
igual que quan conduïm i estem molt assessorats tenim accidents, quan tenim sexe també 
passa. Privar a les dones al dret a accedir lliurament a la maternitat penalitzant l’avortament, es 
un error. Perquè això només ens abocarà a una situació: les dones amb poder adquisitiu, 
marxaran como ho van fer abans del 85 a avortar a d’altres països, i les que ho faran en la 
clandestinitat amb el risc de la seva salut que això suposa. Per tant, nosaltres donarem 
recolzament a aquesta moció perquè nosaltres parim, i nosaltres decidim”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Carbonell, regidora de 
Benestar Social, que diu: “Només en referència a la intervenció que ha fet la senyora Antonia 
del PP, s’ha centrat molt en les joves, però es que aquesta llei no afecta només a les joves, 
afecta a totes les dones. I en el cas concret dels joves i dels que no son tant joves també, una 
de les coses que es demanen en aquesta proposta es que s’escolti al Consell d’Europa, que 
apart de demanar una legislació i una possibilitat d’avortament garantida per l’Estat, també es 
demana una educació sexual i reproductiva, que en aquest cas referint-se a la seva intervenció, 
els beneficiaris serien aquests joves”.  
 
L’alcaldessa diu: “Jo només afegir que a mi no m’agrada i em sembla de molt mal gust quan es 
fa com a una comparació, una excusa per a plantejar modificacions normatives d’aquests tipus, 
el fet de plantejar com a recurs la informació, com si en aquests tipus...amb la normativa que 
facilita el dret a decidir de les dones quan volen ser mares o no sigui una disjuntiva a tenir 
informació o no tenir-la. O estar en contra o a favor de l’avortament. Jo penso que una dona 
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quan es veu en aquest tràngol d’haver de prendre una decisió d’aquests tipus, no es una 
decisió gens fàcil. Amb la qual cosa, no es una qüestió d’estar a favor o d’estar en contra. Jo 
penso que es una qüestió de llibertat. La llibertat de decidir de les dones que ho ha dit 
fantàsticament bé la senyora Montañés, de tenir la possibilitat de decidir. Que ningú decideixi 
per nosaltres que es el que volem fer amb la nostra vida i amb el nostre cos. I és veritat que es 
una reforma absolutament regressiva i que planteja una disjuntiva que a mi no m’agrada gens. 
No es una sol.lució davant una altra...perquè no hi ha més remei. I tant que hi ha més remei! I 
se convertirà l’avortament en una cosa de rics i pobres com va passar en aquests país en els 
anys 50”.  
 
Intervé seguidament la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Las mujeres de mi generación hemos luchado por la instauración de 
la píldora y por otros derechos de los que hoy gozamos. Las mujeres de mi generación también 
somos madres. Las mujeres del PP somos madres y entendemos el derecho libre de la mujer 
de decidir si traer la vida al mundo, Europa tiene que decidir, todos tienen que decidir. Pero 
consideramos que alguien debe entonar la voz de ese ser que llevamos dentro, y en cualquier 
caso es una decisión tan libre como otra cualquiera, la de manifestarnos en contra de esta 
moción”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i 
Cultural, que diu: “Gracias. A mi me gustaría recordar, en una intervención del ministro 
Gallardón respecto de esta modificación de la ley, una frase que dijo que yo creo que es el quid 
de esta cuestión, donde manifestaba que las mujeres no somos auténticamente mujeres hasta 
que no somos madres, y creo que ese es el quid de esta reforma, el concepto del rol que las 
mujeres tienen que ejercer en esta sociedad que tiene el PP. Las mujeres somos mujeres 
seamos madres, no seamos madres, trabajemos fuera de casa o trabajemos en casa, y esto es 
lo que se está intentando regular. Y esta regulación tiene un marcado concepto de una 
determinada moral que es la que nos quieren imponer, y que es lo que no se puede consentir. 
Ya no es ni siquiera el derecho a decidir o no, es el concepto del rol que la mujer debe ejercer 
en esta sociedad que nos quiere imponer el PP”.  
 
A continuació pren la paraula la senyora Montserrat Montañés, regidora del grup  municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies. Si, a més es que entre d’altres coses, el que ens proposen es que no 
hi hagi possibilitats d’interrompre l’embaràs quan hi hagi una malformació fetal. Una dona pot 
decidir lliurament i amb moltes ganes ser mare, embarassar-se i tindre la mala fortuna de que el 
seu fetus estigui afectat per alguna malformació, amb la qual cosa aquesta dona ha accedit a 
l’embaràs de manera conscient i voluntària, per tant i ha un desig de ser-ho, i en tot cas es pot 
qüestionar l’avortament per una qüestió, eh? Aquest dret també ha d’existir. Es a dir, no 
estem...el que no podem es fer veure que l’embaràs s’ha d’evitar i que per això aquesta 
reforma, perquè no és cert. No estem parlant només de prevenir l’embaràs i no de que de 
vegades els embarassos no van tot el bé que haurien d’anar, i una dona ha de tenir dret també 
de decidir si aquell ser que encara no ho es fins que no passen 24 hores del seu naixement, ha 
d’arribar al món en aquelles condicions o no”.      
 
Intervé seguidament la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. El último comentario de la senyora Montañes estoy completamente de 
acuerdo, y creo que es una de las condiciones, por llamarlo así, que no es la palabra correcta, 
que se contemplan. Lo que sí me gustaría decir es que la opinión de una persona no tiene 
porque ser la opinión de todas las de un determinado que a veces somos más o menos 
afortunados en las declaraciones que hacemos pero una mujer como ser humano en igualdad 
de condiciones ante cualquier persona y ser de la humanidad, es persona ante todo, pero que 
no condicionemos a las personas por la postura de determinado sector o del mismo partido por 
un comentario que en algunos momento se pueden.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Raquel Gracia Tinent d’alcaldessa 
d’acció social i cultural que diu: “No me cabe la menor duda que muchas personas dentro del 
PP que no compartan esa opinión, pero era el Ministro el que lo dijo y a día de hoy sigue siendo 
Ministro, con lo cual entiendo yo no ha tenido una reprobación por parte de su partido.” 
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Sotmesa la proposta a votación s’aprova per majoria amb 12 vots a favor (7 PSC, 4 AEB i 1 
ICV-EuiA) 3 en contra (PP) i 1 abstenció PxC el següent acord: 
 
 
“El ministre de Justícia ha anunciat que el govern d'Espanya presentarà aviat una nova 
regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs. Segons les pròpies declaracions efectuades 
per Alberto Ruiz Gallardón, aquesta nova regulació tindrà els punts claus en : 
 
• El retorn a una llei de supòsits molt més restrictiva que la Llei de 1985, en la qual les dones no 
podran decidir, seran els metges qui decidiran per elles. 
 
• Eliminació de la possibilitat d'interrompre l'embaràs quan existeixi malformació fetal. 
 
• Fiscalització intolerable respecte al supòsit de risc per a la salut de la mare, mostrant un clar 
menyspreu i desconfiança cap a les dones, a les quals deixa sense poder de decisió, donant 
aquest poder a professionals externs. 
 
El Govern està preparant una de les lleis d'avortament més restrictives del món occidental i, 
així, Espanya serà el primer país que quan legisla sobre l'avortament retrocedeix. Això suposa 
un retorn al passat, fins i tot més enllà de la primera llei de l'any 1985, deixant les dones 
espanyoles amb dues úniques opcions, avortar fora d'Espanya si tenen recursos per fer-ho, o 
bé avortar a Espanya en condicions de clandestinitat amb el conseqüent risc per a la seva salut 
i la seva vida. 
 
Volem recordar que el Tribunal Constitucional el 1985, va fer palès que, en relació 
l'avortament, no estem en un conflicte entre dos drets fonamentals, perquè els únics drets 
fonamentals implicats aquí són els drets de les dones, sent el no nascut un bé jurídic que resta 
degudament protegit per la legislació vigent. 
 
També és important tenir en compte que la llei actual, aprovada l'any 2010, va ser totalment 
avalada pel Consell d'Estat, que en aquell moment, va argumentar que era necessari reformar 
la regulació per adaptar-la a la realitat i també va destacar la constitucionalitat dels seus 
articles. 
 
Malgrat tot això, el Partit Popular va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei actual 
- com ho va fer en relació als matrimonis homosexuals –que encara no ha quedat resolt pel 
Tribunal Constitucional. Tot i així, Gallardón prefereix no esperar el dictamen del Tribunal 
Constitucional i, es doblega, una vegada més, a les demandes dels sectors més 
ultraconservadors de la Nostra societat.  
 
Perquè d’allò que està parlant Gallardón, d'acord amb la Conferència Episcopal, és en realitat 
d’eliminar el dret a decidir de les dones, i que aquesta eliminació sigui a costa de posar en risc 
la salut i la vida de les dones. 
 
Les lleis restrictives d'avortament no redueixen el nombre d'avortaments, només incrementa el 
nombre de dones mortes o que perden la salut perquè avorten en la clandestinament i en 
condicions insalubres. Si aquesta anunciada reforma segueix endavant és segur que estaran 
retallant dos drets a les dones: la lliure decisió i el dret a la salut. 
 
La proposta del govern sobre l'avortament ens portarà a la cua d'Europa, a la clandestinitat, a 
una regulació que estarà al nivell de Malta, Andorra o Polònia, els països més restrictius i 
conservadors en els seves normatives. Ens situa en la clandestinitat o en l’estranger. És més, 
en els últims 28 anys, 36 països han liberalitzat les seves lleis d'avortament, però cap d’ells no 
ha retrocedit. 
 
La gran majoria de països d'Europa permet la interrupció voluntària de l'embaràs sense 
justificació fins la setmana 14, oscil·lant entre la setmana 10 de Portugal i les 24 setmanes 
d'Holanda. 
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L'any 2008 ja el Consell d'Europa va aprovar una recomanació per al seus 47 països on 
consagra el dret a l'avortament legal i sense riscs, garantit per l'Estat, que converteixi aquesta 
pràctica en accessible i segura. També suggereix despenalitzar l’avortament, allà on és delicte. 
I el més important per a la situació actual: es mostra a favor d’ una llei de terminis i reclama 
classes d'educació sexual obligatòries per als i les joves. 
 
La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l'embaràs reconeix a les dones el dret a una maternitat lliurement decidida, que 
implica, entre altres coses, que les dones decideixin sobre el seu embaràs i que aquesta 
decisió -conscient i responsable- sigui respectada; a més, aquesta llei garanteix el dret a 
l'educació i la salut sexual. 
 
Perquè només amb l'educació sexual adequada i amb la millora a l'accés a mètodes 
anticonceptius, podem evitar de manera més efectiva, especialment en la gent jove, infeccions 
de transmissió sexual i embarassos no desitjats i, per tant, el nombre d'IVEs; tanmateix, l’ actual 
llei de Salut Sexual i Reproductiva i IVE garanteix la igualtat en l'accés, en totes les Comunitats 
Autònomes, a les prestacions en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva, així com l’accés a 
mètodes anticonceptius i d’interrupció voluntària d'embaràs. 
 
Entenem que no es pot legislar d’esquena a la realitat, i la  realitat més gran és que les dones 
arreu del món tenen avortaments, legalitzats o no. 
 
La millor manera de reduir el nombre d'avortaments no és negant l'accés de les dones a 
procediments legals i segurs, sinó donant-les el poder de controlar la seva pròpia fecunditat i 
de prevenir els embarassos no desitjats. 
 
Per tot això, el Ple acorda: 
 
Primer. Reconèixer el dret a una maternitat lliurement decidida, que implica, entre altres coses, 
que les dones decideixin sobre el seu embaràs i que aquesta decisió conscient i responsable 
sigui respectada. 
 
Segon. Recordà al Govern d’Espanya l’aconfessionalitat proclamada en la Constitució i, en 
aquest sentit, rebutja qualsevol ingerència en el dret a una maternitat lliurement decidida. 
 
Tercer. Ens mostrem contraris a la reforma anunciada de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de 
març, de salut sexual i reproductiva i de la Interrupció voluntària de l'embaràs anunciada pel 
ministre Gallardón i rebutgem la regressió que això suposaria.” 
 
 
7. PER FER UNA CAMPANYA D’INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI DE MEDIACIÓ QUE 

OFEREIX L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS A LES COMUNITATS DE 
PROPIETARIS DEL MUNICIPI 

 
 
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: “Como ya nos ha caracterizado en otros momentos de presentar 
propuestas en esta línea como una de ellas fue creo recordar lo de la pobreza energética, este 
es otro caso que hemos detectado porque hemos visto la degradación de Badia, los problemas 
que estamos teniendo en las escaleras, las comunidades de propietarios, rincones y escaleras 
en una situación de precariedad y de oscuridad, porque hay escaleras que no pagan ni la luz y 
esto está pasando en Badia. Y ante una situación como esta, pues la situación de relación y de 
convivencia entre los propietarios de esas viviendas en esos inmuebles es a veces 
insostenible, y si ya Badia tiene la suerte de tener este convenio con Justicia desde el año 
2010, este servicio de mediación pues vamos a ponerlo en marcha y vamos ha intentar que la 
convivencia entre los propietarios, y a ver si se puede arreglar el problema de estas escaleras. 
Nosotros planteábamos incluso en la propuesta inicial, hacer un censo de estas viviendas, de 
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estas escaleras que yo hago referencia que tienen un problema serio, serio ya de convivencia, 
que no pueden pagar o no quieren, pero fundamentalmente no pueden, y pasa y superan el 
50% hay escaleras que superan el 50% o más, que no paga sus cuotas o sus obligaciones 
porque no pueden. Y ante una situación como esa pues vienen los comentarios, quien de 
nosotros no ha estado en una reunión de escalera, y sale uno: que tiene mucha cara que no se 
que, y se hacen muchos comentarios en las reuniones de escalera, y se dicen muchas cosas, y 
claro ante una situación como esta yo creo que es responsabilidad de la administración pública, 
del Ayuntamiento, de los servicios más cercanos a los ciudadanos de prestar este servicio de 
mediación y de conciliación y de reconciliación en muchos casos, y ante esto yo animaros y 
animar a que este servicio se ponga en marcha mejor ayer y no hoy, quiero decir con  esto 
inmediatamente. Gracias.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de 
PxC que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Decir que desde Plataforma por Catalunya, daremos 
también apoyo ha esta moción, nosotros hemos presentado una que se debatirá más adelante 
más o menos en la misma línea. También ya puestos debatiré las dos. El problema es que hay 
vecinos que tienen problemas económicos y no pueden pagar la comunidad, para nosotros el 
verdadero problema es que las entidades financieras y los bancos les han quitado la vivienda a 
ciudadanos por no pagar y ahora ellos no pagan las cuotas de la comunidad, eso sí que es 
vergonzoso. La moción que nosotros hemos presentado va en la misma línea que la propuesta 
de acuerdo, a más a más, pero insta más a reclamar a las entidades financieras a que paguen 
la comunidad, porque es vergonzoso que echen a una persona porque dicen que es moroso y 
no paga y ellos a vez no pagan ni las cuotas de las escaleras, así que nada más nuestro voto 
será favorable.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup 
municipal del Partit Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Nosotros consideramos que a 
ver nosotros votaremos favorablemente es te acuerdo. Consideramos que es fundamental que 
los agentes mediadores, la información llegue a todos los presidentes para poder gestionar, 
para poder ayudar, porque muchas veces el desconocimiento, la falta de recursos, el saber que 
hago, a donde voy, a quien le digo, es importantísimo a la hora de gestionar cualquier tipo de 
situación. Por tanto, consideramos que es una buena propuesta, que facilita mucho la solución 
de este problema, y lógicamente votaremos a favor. Gracias.” 
 
A continuació  la secretària dona la paraula a la senyora Montserrat Montañes regidora del grup 
municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia que diu: “Gràcies. Nosaltres felicitem que 
aquesta proposta hagi acabat en proposta d’acord, i si que ens agradaria posar l’accent en dos 
qüestions que aquesta proposta d’acord planteja i que son diferenciats. La primera és que la 
situació de crisis econòmica a fet que moltes famílies estiguin en una situació de precarietat 
que va més enllà del seu propi municipi, de la seva pròpia esfera més privada i això te unes 
conseqüències també amb la comunitat de veïns on aquestes persones conviuen. Aquestes 
persones que no estan fent front a les quotes de la comunitat, ho fan des de la impossibilitat de 
fer-se’n càrrec d’aquesta obligació, estem parlant de famílies en situacions econòmiques molt 
precàries, que evidentment no prioritzen la quota de comunitat per davant de l’alimentació o 
d’altres necessitats més bàsiques. No volem assenyalar aquestes famílies i per això en aquesta 
proposta d’acord es parla del servei de mediadors, Perquè? Perquè malauradament, el fet que 
determinades famílies sigui per la raó que sigui no puguin fer-se càrrec de les seves 
obligacions com a propietaris d’una comunitat te un impacte sobre aquells espais, te un 
impacte sobre la comunitat, i a més a més això esdevé fons de conflictes sovint entre veïns, 
amb la qual cosa el servei de mediació si en alguna cosa pot incidir és que aquests conflictes 
es minimitzin. Però no resoldrà la situació econòmica d’aquestes famílies, en tot cas això ho 
haurem de posar en un altra taula. Ara be, recentment en aquestes comunitats de veïns que 
fins ara eren famílies, tenim uns nous veïns que no ho son. Son entitats financeres que fent ús 
dels seus drets han requerit judicialment els immobles a les persones que han deixat de fer 
front a les seves obligacions com a prestataris, i que per tant, ara que ells son els propietaris 
han de pensar i han d’entendre que també tenen unes obligacions com propietaris d’aquells 
immobles i han de fer-se càrrec també de les obligacions, no podem només “barrer para casa”. 
Per tant, en aquest aspecte crec que és diferent aquesta primera proposta on el servei de 
mediació ha d’anar orientat a minimitzar els conflictes de convivència entre veïns, i altre molt 
diferent és aquests nous veïns que tenim tots a les nostres escales que son entitats financeres, 
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que no estan afectades per la crisi, que si en algú moment algú ha sortit beneficiat de tot això 
han sigut ells perquè és allà on ha anat el diner públic i no a les famílies, ara han de fer-se 
càrrec d’aquestes quotes i d’aquestes obligacions que tenen com a propietaris. Per tant, aquest 
és el punt central d’aquesta moció, aquí és on s’han de dedicar els esforços, i aquí també és on 
el servei de mediació te un paper fonamental d’exigir que aquests nous inquilins facin el que 
han de fer i paguin les quotes.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Raquel Gracia Tinent d’alcaldessa de 
l’àrea d’Acció Social i Cultural que diu: “Gràcies alcaldessa. En primer lloc m’agradaria agrair al 
grup d’Iniciativa que hagi recollit les nostres aportacions. I si que m’agradaria fer un parell de 
puntualitzacions, el servei de mediació no s’ha de posar en marxa, ja està en marxa des de 
l’any 2010 que es va signar el Conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya està en marxa aquest servei de mediació de fet és fa cada cop que es requereix 
mediacions, algunes en conflictes veïnals, en altres tipus de conflictes. Es va fer en el seu 
moment un tríptic informatiu que es va repartir, la Policia informa quan es troba en una situació 
de conflicte que aquest servei existeix, es a dir, el servei està en marxa, no s’ha de posar en 
marxa, ja porta gaire be tres anys. El que sí que es farà i que precisament estava previst fer-ho 
al mes de juliol, és fer un recordatori i fer-ho a través dels Presidents/tes de les comunitats de 
propietaris que segurament estarem en disposició de fer-ho al mes de juliol de que aquest 
serveis existeix i que es poden acollir. Ara be, si que m’agradaria també explicar que per 
aquest servei pugui intervenir les dues parts en conflicte han d’estar d’acord i aquí és a on 
moltes vegades està la dificultat. Un servei de mediació les dues parts s’han de sotmetre a la 
mediació i al resultat de la mateixa, i no sempre s’arriba a bon port en aquestes mediacions, 
llavors aquí està la dificultat que ens trobem entre veïns imagineu-vos amb altres tipus de 
propietaris. Sí que creiem que val la pena que fem aquest esforç de recordar que aquest servei 
existeix i tant de bo que podem sol·licitar tants conflictes com podem.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA 
que diu: “Primero agradecer las aportaciones que han hecho los diferentes grupos municipales, 
y como ya ha estado explicado, estos vecinos que tenemos que son las entidades financieras 
que tienen algunos pisos esta propuesta estaba recogida y invité al representante de 
Plataforma a que se sumara a esta propuesta de acuerdo, lo invitamos y no ha podido ser que 
se sumara a la propuesta de acuerdo, y bueno yo lo que pienso es que esto está recogido en 
esta propuesta de acuerdo, está recogido, ya lo han explicado los demás grupos municipales y 
yo no me voy ha extender más en el tema, simplemente añadir esta parte, gracias.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya que diu: “Señor Argueta, su invitación no se porque motivo no me ha llegado porque 
la hubiera aceptado, lo he escuchado hoy por primera vez antes de entrar aquí en la Junta de 
Portavoces, pero yo no tenía ni conciencia ni siquiera me había llegado su moción, la vi cuando 
recogí los papeles del Pleno, por eso ni me he sumado sino lo hubiera hecho como en otras 
ocasiones, cuando los demás grupos han querido que yo participara no he tenido ningún 
problema en hacerlo, si no lo he hecho habrá sido por una fallo un malentendido o cualquier 
cosa así no porque no haya querido.” 
 
L’alcaldessa diu: “Només afegir senyor Ortiz que evidentment no se si ha hagut una invitació 
personal formal dirigida o adreçada a vostè però és cert de totes les propostes de modificació, 
que a més ha estat una negociació virtual, perquè hem fet la negociació via mail no ens hem 
reunit per consensuar perdó, aquesta moció, però sí que ens hem anat enviant els textos per 
fer les diferents propostes i hem copiat a tots els portaveus dels grups municipals, amb la qual 
cosa això és una invitació, potser no expressa, però de la mateixa manera que la resta de 
grups han fet les seves aportacions i han participar o han volgut enriquir aquesta moció, vostè 
podria haver-lo fet, més enllà de que cadascú desprès fa el que considera que ha de fer però. 
Però hem portat tres dies treballant la moció via mail entre tots els grups que formem part 
d’aquest consistori, només per aclarir-ho.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de 
l’AEB que diu: “Anem a veure, sí que hi ha contactes telemàtics, però abans d’aquest Ple tenim 
una Junta de Portaveus, el mateix dia del Ple, i abans d’aquesta Junta de Portaveus en tenim 
un altra, l’anterior va ser divendres passat i cal recordar que vostè no va assistir a aquesta 
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Junta de Portaveus, llavors en aquella junta de portaveus es decideixen coses, com és el cas 
d’adjuntar o intentar adjuntar diferents mocions que parlen de coses similars de problemes que 
afecten directament als ciutadans i si vostè no assisteix a les juntes de portaveus i no fa 
aportacions en aquells correus electrònics que anem fent doncs, cadascú sap el que fa i sobre 
tot el que no fa. Gracies.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de PxC que diu: 
“Sr. Quim, no es que no asista a las juntas de portavoces, no asistí a una junta de portavoces y 
fue la única, como hay gente que a veces a alguna reunió o alguna cosa no puede asistir, no 
creo que ese sea el motivo de tener que decir si se suma o no a una moción, simplemente no 
sumé y no hago aportaciones, dicho por todos los grupos que no van a pactar, que no van a 
hacer nada con Plataforma y nada. Entonces, teniendo esa opinión ya clara desde el principio, 
pues ya no quiero entrar en hacer aportaciones muchas veces por este tema”.  
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de 
l’AEB que diu: “Jo no entraré en el victimisme que vostè es vol atorgar, simplement vostè no va 
assistir a la Junta de Portaveus o es va acordar mirar de fer dues propostes d’acord. La primera 
es la que estem sotmeten ara, simplement”. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta, la qual es aprovada per unanimitat de tots els grups. 
 
S’acorda: 
 
La greu crisi econòmica que estem patint te múltiples efectes dels que les formacions polítiques 
presents en aquest consistori ens hem de fer ressò. Les dificultats econòmiques de moltes 
famílies fa que aquestes no puguin satisfer les quotes de la comunitat i d'aquest fet ens en 
poden donar raó els i les responsables de les diferents juntes de les comunitats així com els 
administradors de finques quan són els encarregats de gestionar-ne l'administració. Quan 
aquest impagaments esdevenen més del 50% dels veïns de l'escala la situació es torna 
insostenible i el deteriorament de les relacions entre veïns està duent a greus situacions 
d'abandonament i degradació d'algunes escales de veïns al nostre municipi. Tots els Grups 
Municipals tenim coneixement d'algun blocs d'escales on només el 30% dels veïns paguen les 
seves quotes, cosa que els ha fet perdre serveis elementals com la llums o l'aigua i, com a 
conseqüència, no tenen llum, ni servei d'ascensors, un estat lamentable de neteja... Tot i que 
encara és una situació no massa estesa, i sense cap ànim de generar alarmismes, volem posar 
mesures preventives a un fet que deteriora la convivència i el benestar dels nostres conveïns.  
 
Aquest fet és especialment injust i preocupant quan la propietat del immoble recau sobre una 
entitat financera a causa d'un procés d'execució hipotecària. Es calcula que el deute anual que 
les entitats financeres tenen amb les comunitats de veïns a Espanya és de 256 milions d'€. 
Segons dades del Consell General del Col·legi d'administradors de finques d'Espanya el deute 
acumulat a finals de 2012 per les entitats financeres amb les comunitats de veïns com a 
propietaris d'immobles obtinguts de processos de desnonaments i execucions hipotecàries és 
de 1.600 milions d'€. Aquesta omissió del seu deure com a propietaris fa que en alguns casos 
la comunitat no pugui fer front als seus pagaments iniciant-se un procés de degradació davant 
el qual els veïns residents no poden fer front a causa de la seva difícil situació econòmica 
general. 
 
L’Ajuntament de Badia del Vallés, en conveni amb el Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, ofereix des de l’any 2010 un servei de mediació comunitària que ofereix la 
possibilitat als veïns i veïnes de Badia d’accedir a un mediador o mediadora per a intentar 
solucionar determinats conflictes entenent la mediació com el millor instrument que facilita el 
tractament de conflictos i les dificultats relacionals que afecten la convivència i la cohesió 
social. Els mediadors o mediadores són els catalitzadors que faciliten la comunicació i l’entesa 
entre les parts, les ajuden a trobar una solución satisfactòria per a tothom, de manera pacífica i 
dialogada i garantiesen un posicionament imparcial, amb el compromís de respectar les 
persones i tractar confidencialmente cada situació”. 
 
És per això que els grups municipals de l'ajuntament de Badia acorden: 
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Primer. Que l'ajuntament informi novament a tots els presidents i presidentes de totes les 
comunitas de propietaris del nostre municipi l’existència d’aquest servei de mediació 
comunitària que possibilita l’enteniment entre els veïns i la millora de la situació en aquelles 
escales on s’hagi deteriorat la situació, per a que puguin fer-ne ús si se'ls escau, i del reglament 
d'ús que l'acompanyi així com la prevenció de possibles casos futurs”. 
 
Segon. Que l'Ajuntament assessori, orienti i posi els recursos humans i mitjans materials per 
donar suport a les comunitats de propietaris afectades per la morositat i impagament de les 
quotes comunitàries per part de les entitats creditícies i instar aquestes entitats deutores a 
satisfer les quotes. 
 
Tercer. Donar coneixement d'aquest acord a l'Associació de Veïns de Badia i a la Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca com agents socials involucrats en temes d'habitatge al nostre 
municipi. 
 
 
8. ENVERS A L’ESTABLIMENT DE MESURES PER A PAL·LIAR LES CONSEQÜÈNCIES 

DELS DESNONAMENTS O SIMILARS 
 
La secretària dóna lectura de la proposta presentada. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. La voluntat d’aquest grup municipal quan vam 
presentar aquesta moció, i de pas aprofitem per a donar les gràcies a l’equip de govern per les 
seves aportacions i a la resta dels grups que s’han sumat perquè això es converteixi en una 
proposta d’acord. La nostra voluntat es concretava en dos punts. Primer, que les entitats 
financeres assumeixin el pagament de la plus vàlua, sigui quina sigui la figura que utilitzin a 
l’hora de desnonar una família de casa seva. I segona, que en cap cas siguin les famílies 
desnonades les obligades al pagament de qualsevol tribut municipal pel fet d’haver estat 
desnonades. Aquestes famílies ni poden ni han d’assumir un perjudici més gran que el de 
perdre casa seva, i entenem que des d’aquest Ajuntament hem de fer tot el possible i hem 
d’aprovar tot el que sigui necessari perquè això no es produeixi. Per tant, aquesta era la nostra 
voluntat quan vam presentar aquest document”. 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de PxC que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros vamos a dar apoyo, como no puede ser de otra manera, ya 
que hemos presentado una moción igual o no en la línea, hayamos sido invitados o no a 
participar. Pero Sr. Quim, eso no quiere decir que vaya de víctima ni haga el victimismo, que ya 
lo hice varias veces. No soy ninguna víctima ni quiero hacer victimismo, simplemente no asistí, 
no me enteré y ya está. Eso no quiere decir que sea víctima de nadie ni de nada, que le quede 
claro. No soy ninguna víctima”.  
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Vamos a dar apoyo a esta propuesta”. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup 
municipal del Partit Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Desde luego que no podía ser 
de otra forma, y apoyaremos convencidos esta propuesta”. 
 
L’alcaldessa diu: “Gràcies. Agrair també tota la feina feta, perquè és veritat que en aquests 
temes tots estem treballant junts i plegats per aconseguir tots els objectius de la moció. Agrair 
totes les aportacions que han estat recollides dintre de la pròpia moció, perquè es un tema que 
està molt viu i de vegades no ens arriba tota la informació en tot el moment, i la única cosa 
manifestar que nosaltres farem el possible i ens reunirem amb l’ORGT perquè no quedi cap 
plus vàlua, independentment de quin es el nom que es posi a l’escriptura pública que no es 
pugui fer aquesta inversió de la càrrega fiscal en el cas de les dacions en pagament. I hem 
acordat a la Junta de Portaveus, quan estàvem parlant de tot el tema que tenia a veure amb els 
efectes de les dacions en pagament, de fer un tríptic informatiu dintre del període ara mateix 
del període impositiu de l’IRPF i aprofitant aquesta informació que donarem sobre el tema de 
l’increment de patrimoni, també donarem informació sobre tot aquests temes, també perquè 
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tothom estigui informat de les opcions que es donen per aconseguir entre tots plegats que 
aquesta situació tant injusta no es produeixi. Dir a títol informatiu també que respecte l’impost 
de bens immobles hi ha entitats que estan pagant l’IBI. Hem fet una relació per a tenir 
informació acurada. Hi ha d’altres que no, que els perseguirem, no us càpiga el mínim dubte, 
però que hi ha entitats que ja ho estan fent. I respecte la plus vàlua doncs el mateix. Nosaltres 
no som l’organisme que fa directament la persecució del pagament dels impostos però bueno, 
hem quedat la setmana que ve per a tenir una reunió per a fer el seguiment de tots els casos 
perquè ningú es quedi fora del nostra control”.   
 
Es procedeix a la votació de la proposta, la qual es aprovada per unanimitat de tots els grups. 
 
S’acorda: 
 
Atès que l'Ajuntament de Badia del Vallès va aprovar una moció per la que es comprometia a 
no cobrar l'impost municipal que es deriva de la transmissió patrimonial que té lloc en la dació 
en pagament que s'acorda en alguns casos derivats de negociacions en processos de 
desnonament.  
 
Atès que la nova legislació permet la inversió de la càrrega fiscal per tal de que aquest impost 
sigui pagat per qui executa el desnonament o similar, és a dir, l'entitat financera que acorda 
amb el deutor la dació en pagament, amb realització d’escriptura pública.  
 
A Badia del Valles s’ha incorporat aquesta figura jurídica a les ordenances fiscals de 2013 per 
tal de cobrar l'impost a l’entitat financera, alliberant així al subjecte passiu d’aquesta obligació i 
no perdre l'ingrés corresponent.  
 
Atès que les entitats financeres realitzen el procediment de quedar-se l’habitatge hipotecat en 
pagament del deute hipotecari pendent no només en la forma de la dació en pagament sinó 
també en la forma de compravenda amb condonació del deute per tal d'evitar la qualificació 
jurídica corresponent a la dació en pagament per tal d'evitar el fet impositiu al no estar prevista 
legalment la inversió de la càrrega fiscal en aquests supòsits.  
 
Atès que la dació en pagament/compravenda amb condonació de deute concedida per l’entitat 
bancària no deixa de ser un desnonament negociat i en millors condicions, però igualment 
dramàtic, i que deixa en una situació idèntica a les persones que s’hi troben. 
 
Atès que s’observa que aquestes qualificacions, compravendes, tenen lloc en frau de llei i que 
són imposades a les persones afectades donat el cas que no tenen capacitat real de 
negociació amb les entitats financeres creditores.  
 
Atès que els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania no poden 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.  
 
Atès que no podem parlar només de desnonaments. També hem de parlar dels casos en els 
que l’entitat financera accepta la dació en pagament, tant en la forma de dació directa com a 
través d’una compravenda per una quantitat menor a la del deute pendent adjuntant una 
condonació del deute restant.  
 
Atès que, per tal d’evitar els efectes injusts que tot això està generant als afectats de la nostra 
ciutat, l’ajuntament ha assumit el cost de les plusvàlues generades en forma de ajuts. 
 
S’acorda:  
 
Primer.  L’ajuntament de Badia del Vallès es compromet a impugnar els negocis jurídics que 
les entitats bancàries facin servir en frau de llei en els casos de desnonament o similar per a 
evitar el pagament dels impostos que corresponen d’acord a la present legislació o que 
corresponguin en el futur en els casos de desnonament o similars 
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En tant en quant els processos d’impugnació no es resolguin favorablement als tribunals, 
estiguin pendents de resolució o es trobin recorreguts, l’ajuntament es compromet assumir la 
subvenció d’un 99,9% de les plusvàlues en els casos de desnonaments, dació en pagament i 
compravenda amb condonació de deute tal i com s’està fent fins ara. En cap cas aquesta 
subvenció serà aplicable a una entitat financera.  
 
Per tal de garantir l’acompliment del punt anterior l’ajuntament habilitarà la partida 
pressupostària que sigui necessària.  
 
Segon. L’ajuntament de Badia del Vallès demana al ORGT que en la aplicació de la inversió de 
la càrrega fiscal establerta a les ordenances fiscals, faci el possible per evitar el frau de llei en 
tots els casos de desnonaments o similars per part de les entitats financers, i aconseguir que la 
plusvàlua sigui pagada per qui executa el desnonament o similar, és a dir, l’entitat financera 
que acorda amb el deutor la dació en pagament, amb realització d’escriptura pública 
independentment del nom que es fixi a la mateixa.    
 
Tercer. Que l’ajuntament de Badia del Vallès deixi d’operar amb aquelles entitats financeres 
que promoguin processos d’execució hipotecària i desnonament de persones empadronades a 
Badia del Vallès en situació de vulnerabilitat social, fins que no es produeixi la suspensió dels 
processos d’execució hipotecària.   
 
Quart. Que l’ajuntament de Badia del Vallès segueixi sense autoritzar l’auxili de la Policia Local 
els tràmits judicials de desnonaments al municipi com s’està fent fins ara, aconseguint que no 
participi en cap desnonament. 
 
 
9. MOCIÓ PXC: PER DERIVAR A LES ENTITATS FINANCERES EL PAGAMENT DE L’IBI I 

LA PLUSVÀLUA DELS HABITATGES AMB RESIDENTS QUE ESTIGUIN IMMERSOS EN 
PROCESSOS D’EXECUCIONS HIPOTECÀRIES O HAGIN ESTAT DESNONATS 

 
La secretària dóna lectura de la moció presentada pel grup municipal de PXC. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de 
PxC que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, es una moción que va en la línea de lo que ya 
hemos debatido antes, simplemente si se hubieran juntado las mociones, me hubiera gustado 
también que constase que no le afecta al banco cuando pasa al banco malo la transmisión, que 
también tendría que pasar y tendría que pagar ese impuesto ya que también es una 
transmisión, aunque sea de un banco o otro banco, que luego se van a beneficiar ellos. Nada 
más”. 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA 
que diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Como ya he comentado en la presentación de la 
propuesta de acuerdo sobre el servicio de mediación, simplemente decir que es lo mismo y que 
no tiene sentido aprobar dos cosas iguales. Como yo lo veo de esta manera, votaré en contra”. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup 
municipal del Partit Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Dentro de que como la moción 
anterior hemos estado de acuerdo, y posiblemente esto nos sirva de lección a todos para que 
en un futuro a la hora de aportar o de establecer unos espacios y una forma, pues podamos 
ponernos de acuerdo. Dicho esto votaremos en contra, porque no vamos a estar votando 
repetidamente a favor a diferentes cosas que son lo mismo”. 
 
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de 
l’AEB que diu: “L’AEB votarà en contra d’aquesta moció”. 
 
L’alcaldessa diu: “Nosaltres també votarem en contra, perquè nosaltres no aprovarem cap 
moció que vingui d’un partit que defensa i promou la xenofòbia”. 
 
Es procedeix a la votació, denegant-se per 15 vots (7 PSC, 4 AEB, 3 PP, 1 ICV-EUiA) i 1 vot a 
favor (PXC). 
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Es denega la moció presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya i que 
literalment diu: 
 
“Ates que els ajuntaments tenen les facultats recaptadores als municipis de l’Impost sobre béns 
immobles (IBI) i l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana més 
conegut com a plusvàlua. 
 
Atès que l’any 2012 Catalunya va liderar les execucions hipotecàries en el conjunt d’Espanya 
amb el 20,3% de processos iniciats. En total els òrgans judicials van iniciar 91.622 execucions, 
un 17,7% més que el 2011. Les execucions hipotecàries iniciades pels òrgans judicials 
espanyols han crescut un 368,7% durant els cinc anys de la crisi (2008-2012) comparades amb 
les registrades en els cinc anteriors (2003-2007), de manera que s’han multiplicat per més de 
quatre i han registrat un augment mig anual d’un 73,7% segons les dades del Servei 
d’Estadística Judicial del Consell General del Poder Judicial. Atès la malmesa situació 
financera de moltes famílies que han estat desnonades o bé que es troben immerses en el 
procés d’una execució hipotecària o de transmissió forçosa de la seva llar. Davant d’aquesta 
situació és responsabilitat de l’Administració pública engegar iniciatives encaminades a pal·liar 
la precària situació d’aquestes persones. 
 
Atès que, un cop executat un desallotjament forçós, en alguns casos la persona desnonada 
continua constant com a titular de l’habitatge perquè el banc no formalitza el canvi en el registre 
de la propietat. Això genera una situació d’injustícia i incongruència en fer que les càrregues 
impositives derivades de la propietat de l’immoble que passa a ser del banc corrin a càrrec de 
la persona que ha estat desnonada. L’Ajuntament té la potestat d’obligar els bancs a fer-se 
càrrec de la titularitat dels pisos desnonats. 
 
Atès que aquells qui perden la seva residència fruit de l’impagament de la hipoteca han de fer 
front al pagament de l’Impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana 
(IIVTNU), que grava la transmissió de la propietat. Aquest és un impost vigent ja a l’època de la 
bombolla immobiliària, durant la qual es considerava que quan un habitatge canviava de mans 
el propietari original guanyava diners amb la transacció. Però avui dia això dibuixa un escenari 
paradoxal en què es tracta la persona afectada per un a transmissió forçada de la seva llar com 
si s’hagués enriquit. D’altra banda es genera un greuge comparatiu, ja que aquest mateix 
impost no afecta al banc que transmeti aquest mateix habitatge al “banc dolent”. 
 
Per tot això, el grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) demana el següent: 
 
Primer. Deixar sense efecte el cobrament de l’Impost sobre béns immobles (IBI) i la plusvàlua 
als propietaris d’una residència habitual que estiguin immersos en un procés d’execució 
hipotecària per no poder pagar el crèdit que mantenen amb el banc i derivar a les entitats 
financeres el pagament d’aquests impostos. 
 
Segon. Derivar el pagament de l’IBI i la plusvàlua a les entitats financeres que hagin arribat a 
un acord amb els propietaris d’habitatges per tal que no siguin embargats i continuïn com a 
inquilins amb un lloguer social. 
 
Tercer. Considerar la pròpia execució hipotecària causa suficient per justificar de forma 
automàtica la insolvència del veí deutor en els casos en què els bancs o caixes d’estalvi es 
quedin amb l’habitatge. Això implicaria que també es derivés directament vers l’entitat financera 
l’impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana, devengat del propi procés 
de transmissió forçada de l’habitatge. 
 
Quart. Instar a la Hisenda Publica espanyola a considerar com a causa no subjecta a l’Impost 
de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats derivat de formalitzar un contracte 
de compravenda d’un habitatge el fet d’arribar a un acord amb l’entitat financera perquè l’inquilí  
no sigui embargat i continuï residint-hi amb un lloguer social del pagament. 
 
Cinquè. Instar l’Administració Central a accelerar els canvis de titularitat cadastral derivats 
d’execucions hipotecàries perquè es realitzin amb la major celeritat possible i evitar així 
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cobraments indeguts de l’IBI i la taxa d’escombraries a les persones immerses en aquest 
procés. 
 
Sisè. Sol·licitar una modificació de la Llei d’Hisendes Locals en l’apartat dels canvis de titularitat 
cadastral i el pagament de la plusvàlua en les execucions hipotecàries perquè els bancs es 
facin càrrec d’aquests desemborsaments per tal de dotar el procés de garantia jurídica. 
 
Setè. Impulsar la creació d’un registre per censar els habitatges de Badia que han estat objecte 
de desnonament i les entitats financeres que han passat a ostentar-ne la propietat, per tal de 
transmetre el pagament dels tributs al nou propietari, és a dir, a bancs i caixes.” 
 
   
10. MOCIÓ PXC: PER A QUE L’AJUNTAMENT INSTI A LES ENTITATS FINANCERES 

MOROSES A PAGAR LES QUOTES DE LES COMUNITATS DE PROPIETARIS 
 
La secretària dóna lectura de la moció presentada pel grup municipal de PXC. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de 
PxC que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Nada más decir, bueno esto trata de lo mismo, pero 
comentarle al público que el otro dia escuché una señora, no se cual era de las PAH que decía 
una verdad muy grande. Que el equipo de gobierno me tacha de que yo promuevo la xenofobia 
y tal, que yo creo que no es así pero bueno, eso se discutirá en otro tema. Ahora lo que si que 
diré, que mucha de esta gente que está aquí afectada el equipo de gobierno también tiene 
culpa, no sólo los bancos. El equipo de gobierno cuando le interesa, según lo que se diga aquí 
mañana hay una nota de prensa y se entera todo el mundo de lo que ha pasado, pero los 
bancos cuando se han vendido los pisos por un valor estratosférico, no ha hecho una nota de 
prensa para comunicarle a sus vecinos que no compraran unas viviendas que se estaban 
revalorizando por un valor que no lo tiene porque son de protección oficial y tienen un valor 
establecido, y se han vendido 4 veces por encima de su valor, y en ningún momento han hecho 
una nota de prensa o han advertido a sus ciudadanos de lo que estaba pasando, se ha callado. 
Y el Ayuntamiento cobraba las plus valías, ya que estamos hablando de plus valías. Cuando se 
vendía un piso de estos en 180.000 euros ¿Qué creeis, que el equipo de gobierno no lo 
cobraba? Si que las cobraba, lo que pasa es que no pasaba nada. Nadia decía nada, señores. 
Ahí se callaban. Ahora aquellos que os han hundido os van a salvar. Me parece perfecto. Es lo 
mínimo que pueden hacer, porque son cómplices de la situación que está viviendo mucha 
gente. O sea que ahora como mínimo, ya que os han tirado al agua que os echen la cuerda a 
la mano para subiros, que no dejen que os ahogueis. No he entendido lo que me ha dicho el 
señor, pero bueno. Lo que vengo a decir es eso, que el equipo de gobierno ha sido cómplice de 
lo que ha pasado. No ha avisado a la ciudadanía de lo que estaba pasando. Porque que haya 
pasado en otros pueblos de aquí al lado, que no había protección oficial y un piso podía valer 
20, 30, 4o ó 50, lo que un propietario le quisiera poner de precio a su piso y un comprador se lo 
comprara, pero aquí no, Badia era diferente. En Badia tienen un valor establecido. El banco 
daba un crédito contando no se qué milongas de un préstamo personal, te metía el IRPF para 
no se qué, ha hecho lo que le ha dado la gana. El equipo de gobierno lo ha permitido y es así 
de claro, señores”.  
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA 
que diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Como no me voy a repetir por tercera vez, sólo diré 
que votaremos en contra de la propuesta”.  
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup 
municipal del Partit Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Yo pretendía ser muy breve y 
decir simplemente que votaremos en contra, pero no se como decirlo suavemente pero lo voy a 
decir a la brava. El desconocimiento de las cosas es muy osado y nos hace a veces decir 
cosas que se alejan mucho de la realidad. Cuando uno no es conocedor de la problemática de 
Badia, de la historia de Badia, y toda la tipología que tiene Badia, todas las circunstancias que 
se han dado, y viene aquí de rositas pretendiendo solucionar el mundo, vamos mal. Porque las 
cosas no son así, y todos o mucha parte de las personas que estamos en este Consistorio y 
que estamos aquí sentados, sabemos desde un principio como han funcionado las cosas de 
Badia, y en ningún momento y llevo 14 años en este Ayuntamiento, en ningún momento se ha 
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sido partícipe de nada, y doy fe de ello. Y me siento ofendida ante estos comentarios, porque 
cuando no se conocen las cosas es muy fácil hablar, y es muy fácil equivocarse. Y las cosas 
hay que saberlas antes de hablar. Nada más”. 
 
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de 
l’AEB que diu: “El culpable de la situació de l’habitatge a Badia es el mercat, el capitalisme, no 
es l’Ajuntament...jo l’he respectat a vostè, i li demano que vostè ens respecti a vosaltres una 
vegada més. Dit això, comentar-li que estic d’acord amb la senyora Antonia en que el 
desconeixement és osado. Però miri, si tant preocupat està pels problemes d’habitatge de 
Badia, per què no ha vingut mai a cap reunió amb l’Agència Catalana d’Habitatge? Si tant 
preocupat està pels problemes d’habitatge de Badia, per què no ha vingut a cap reunió de la 
taula de vivenda? Si tant preocupat està per la situació de l’habitatge de Badia, per què no ha 
vingut a cap reunió de la PAH? Posar-se medalles i anar d’això en pla messiànic salvador de 
pàtries, ens recorda a d’altres temps. Nosaltres votarem en contra d’aquesta moció”.  
 
L’alcaldessa diu: “Bueno nosaltres, sense ànims de ser reiterativa, votarem en contra, perquè 
no votarem cap cosa que vingui d’un partit que defensa i promou la xenofòbia, i parla amb 
aquesta manca de respecte en generalitat”.   
 
Es procedeix a la votació, denegant-se per 15 vots (7 PSC, 4 AEB, 3 PP, 1 ICV-EUiA) i 1 vot a 
favor (PXC). 
 
Es denega la moció presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya i que 
literalment diu: 
 
“Atès que les entitats de crèdit deuen anualment a Espanya uns 256 milions d’euros a les 
comunitats de veïns per l’ impagament de les quotes dels pisos que s’han quedat després dels 
processos de desnonament o per execució de deutes de promotors i immobiliàries. 
 
Atès que segons les últimes dades del Consell General de Col·legis d’Administradors de 
Finques a Espanya la mora de la banca amb les comunitats de propietaris representa el 16% 
de la morositat total de les comunitats de veïns. Aquesta xifra representa l’1% dels 35.000 
milions d’euros que els administradors de finques gestionen anualment arreu d’Espanya. 
 
Atès que a finals de 2012 les comunitats suportaven una morositat d’uns 1.600 milions d’euros, 
un 60% més que en 2010, i que aquest incompliment de les obligacions econòmiques per part 
de moltes entitats amb les comunitats de propietaris està generant ingents problemes 
econòmics per als veïns de les comunitats afectades, arribant-ne a l’extrem de veure en alguns 
casos augmentades les seves quotes comunitàries per afrontar l’impagament de la resta 
d’habitatge i locals. 
 
Atès que es dona la injusta paradoxa que els mateixes entitats que han embargat o desnonat 
dels seus habitatges i locals a les famílies per contraure amb elles deutes per no haver pogut 
fer front al pagament de la hipoteca amb aquesta entitat, són ara al seu torn elles mateixes 
deutores en les seves obligacions de pagament de les quotes veïnals.  
 
Aquest tipus d’actuacions no són de justícia social. No és moralment lícit que qui executa un 
desnonament per impagament de deute, i més si es tracta d’una entitat financera, sigui al seu 
torn morosa i incompleixi les seves obligacions. 
 
I atès que l’Ajuntament no té cap competència, però sí pot exercir la seva autoritat moral per 
mitjançar entre les comunitats afectades i les entitats deutores. Per instar-les a què paguin 
sense haver d’interposar una demanda al jutjat, evitant així el malbaratament de temps i mitjans 
que suposa. 
 
Per tots aquests motius el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer. Que l’Ajuntament assessori, orienti i posi els recursos humans i mitjans materials 
necessaris per donar suport a les comunitats de propietaris i de veïns afectades per la 
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morositat i impagament de les quotes comunitàries per part de les entitats creditícies i mitjanci 
amb la seva autoritat moral per instar aquestes entitats deutores a satisfer les quotes. 
 
Segon. Que l’Ajuntament publiciti i anunciï públicament a la ciutadania el servei 
d’assessorament i mediació a les comunitats de propietaris perquè puguin beneficiar-se’n. 
 
Tercer. Donar trasllat d’aquests acords a les comunitats de veïns, associacions de veïns i 
comerciants.” 
 
 
11. MOCIÓ AEB: DE SUPORT A LA CAMPANYA DE BOICOT, DESINVERSIONS I 

SANCIONS (BDS) CONTRA ISRAEL EN MOTIU DEL 65è ANIVERSARI DE LA NAKBA 
PALESTINA 

 
La secretària dóna lectura de la moció presentada pel grup municipal de PXC. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Juan Carlos Santervas, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Gracias. Esta moción la presentamos en nombre del colectivo de apoyo a 
Palestina PDS de Catalunya. El objetivo del colectivo de la moción es dar apoyo a la campaña 
de boicot, sanciones y desinversiones contra el estado de Israel. La campaña busca forzar a 
Israel a cumplir el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. Es el mismo tipo de 
campaña que se realizó para acabar con el apartheid en Sudáfrica. Y la cuestión es cuando se 
dejará esta campaña, cuando se parará la ocupació de Gaza y Cisjordania, se desmantele el 
muro del apartheid que separa árabes y judios,  y cuando la población árabe tenga los mismos 
derechos que la población judia, y sobretodo puedan volver a casa los miles de refugiados 
palestinos”.    
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA 
que diu: “Muchas gracias. El grupo político de ICV-EUiA apoyará esta propuesta a debate que 
trae AEB, porque creemos que si estamos pidiendo justicia aquí, también hay que pedir justicia 
para los demás más allá de nuestras fronteras, y Israel está siendo y cometiendo cada dia 
injusticias y asesinatos, y bombardeos con el visto bueno de los diferentes gobiernos de 
Europa y de Occidente”. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de 
PxC que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Nada más decir que lo que está pasando el pueblo 
palestino realmente es una injusticia, pero aparte de eso decirle al Sr. Quim que a mi me dice 
salvapatrias, sino podemos con la nuestra, ¿Vamos a salvar la de los demás, Sr. Quim? A mi 
me parece difícil. Pero bueno, de todas maneras nosotros nos abstendremos”. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup 
municipal del Partit Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa. El posicionamiento de esta 
formación política era el de votar a favor, lo que pasa es que en la Junta de Portavoces he 
preguntado si este punto se incluía y...o sea, pido disculpas por mi...en el primer, en la página 
núm. 12, el último atès nos dice “en aquest sentit l’Ajuntament de Badia del Vallès   
es compromet a no establir cap tipus de conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o 
esportiu amb les institucions, empreses o organitzacions israelianes, fins que aquest estat 
compleixi amb la seva obligació, etc.”. Entendemos que siempre y cuando reconozca los 
siguientes puntos, el Ayuntamiento si que establecerá un tanto si ellos establecen el 
condicionante del reconocimiento...¿Si? Vale, porque queda un poco...el hecho de que el 
Ayuntamiento se negara a tener ningún tipo que posiblemente solicitamos que ya se aprobará 
pero que queda un poco no claro”.  
 
A continuació pren la paraula la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i 
Cultural, que diu: “Començaré contestant a la senyora Antonia, llegint el paràgraf on diu 
expressament aquesta mesura no s’aplicarà a aquelles institucions, empreses o organitzacions 
israelianes que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en la 
forma detallada en el paràgraf anterior. Ho diu textualment. D’acord?” 
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A continuació pren la paraula el senyor Juan Carlos Santervas, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Simplemente que tambien hay israelís o empresas israelís que pueden apoyar. 
No es la mayoría por desgracia, pero si que hay. En ese caso si que...vale?” 
 
A continuació pren la paraula la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i 
Cultural, que diu: “Continuant amb la meva intervenció, primer m’agradaria agrair al grup de 
l’AEB que hagin acceptat les nostres aportacions, que després explicaré el perquè de les 
mateixes, i comentar que donarem suport a la moció, com no podia ser d’una altra manera, 
primer perquè entenem que l’objectiu principal de la moció es donar suport al poble palestí, que 
pateix l’ocupació militar de part del seu territori per part d’Israel, així com atacs, actes de 
terrorisme d’estat, violació dels drets humans dels palestins, política colonialista. Així que en 
aquest sentit, com a mostra de suport al poble palestí, donem suport a la moció. També 
acceptem sense cap tipus de problemes la nostra adhesió a la campanya PDS perquè 
compartim els seus objectius. S’ha comentat a la moció, acabar amb l’ocupació israeli i la 
colonització de les terres àrabs i es desmantelli el mur. Que Israel reconegui els drets 
fonamentals del ciutadans àrabs d’Israel en plena igualtat, i el respecte, la protecció i la 
promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a les seves llars i propietats com estipula 
en diverses resolucions Nacions Unides. Es a dir, s’exigeix de forma no violenta el compliment 
del dret internacional i dels drets humans a Palestina. Hem proposat nosaltres els canvis que 
feia al.lusió que era l’eliminació de tres paràgrafs i un acord que son exclusivament els que fan 
referència a vincular aquest procés al procés d’independència de Catalunya, bàsicament 
perquè nosaltres no en formem part d’aquest procés, i perquè no compartim que es vinculi 
d’alguna manera el conflicte palestí, el seu dret a l’autodeterminació amb cap procés 
d’independentisme que es pugui donar dins d’un marc democràtic. Si que m’agradaria per 
finalitzar, per concloure la meva intervenció, aprofitar per a reiterar el nostre suport a la lluita del 
poble palestí i denunciar l’ocupació israeliana dels territoris palestins, així com la política 
d’apartheid que duu a terme amb la població àrab, denunciar perquè és important que l’estat 
espanyol te relacions d’intercanvi de tecnologia militar i armament amb Israel, l’estat que porta 
a terme aquests actes de terrorisme d’estat i d’ocupació militar, i denunciar també que aquest 
no es només un conflicte d’autodeterminació d’un poble o de disputar per un territori, sinó que 
aquest també es un conflicte religiós, i que l’actitud de la comunitat internacional te més a veure 
amb la supremacia d’unes religions vers unes d’altres, que amb un posicionament polític. No es 
el que normalment faig, però si que m’agradaria respondre al senyor Ortiz que penso que vostè 
confon la solidaritat i la justícia social amb d’altres conceptes com el de salvapatrias, que no es 
en cap cas el que pretenem amb aquests tipus de moció”.      
 
Es procedeix a la votació, aprovant-se per 15 vots a favor (7 PSC, 4 AEB, 3 PP, 1 ICV-EUiA) i 1 
abstenció (PXC). 
 
S’acorda per majoria la moció presentada pel grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per 
Badia i que literalment diu: 
 
“El dimecres 15 de maig es va commemorar el seixanta-cinquè aniversari de la Nakba 
palestina. La Nakba és la catàstrofe, desastre o calamitat, resultant de la neteja ètnica exercida 
sobre Palestina i el poble palestí per part de l’Estat d’Israel. Amb l’establiment d’Israel l’any 
1948, les forces sionistes van expulsar de les seves llars i de la seva terra a més del 70% de la 
població indígena. Més de 700.000 palestins i palestines, i els seus descendents, 
esdevingueren refugiats. La Nakba no és un episodi històricament tancat i aïllat, sinó que 
perdura fins als nostres dies.  
 
L’any 1967 Israel va ocupar els Alts del Golan, la Península del Sinaí, Cisjordània (amb 
Jerusalem Est) i la Franja de Gaza. Prop de 300.000 palestins i palestines van ser-ne 
expulsats, molts d’ells convertint-se en refugiats per segona vegada. Avui, els refugiats 
palestins sumen més de cinc milions. Israel continua negant-los el seu dret al retorn, incomplint 
la Resolució 194 (1948) de l’Assemblea General de les Nacions Unides i la 237 (1967) del seu 
Consell de Seguretat.  
 
Des d’aleshores, l’Estat d’Israel ha practicat una política colonialista en els Territoris Ocupats 
Palestins. Actualment, més de 230 assentaments israelians a Cisjordània i Jerusalem Est, amb 
prop de 600.000 colons jueus, impossibiliten la creació d’un Estat palestí viable i autònom. 
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D’altra banda, Israel segueix ocupant també els Alts del Golan sirians des de 1967, on hi 
resideixen més de 20.000 colons jueus a 32 assentaments. Tots aquests assentaments, que 
responen a l’esperit colonitzador del projecte sionista, són il·legals segons el Dret Internacional: 
violen la Quarta Convenció de Ginebra i incompleixen la Resolució 242 (1967) del Consell de 
Seguretat de les Nacions Unides. 
 
L’any 2002 Israel va començar a construir un Mur de separació en territori ocupat. Tot i ser 
declarat il·legal per part del Tribunal Internacional de Justícia l’any 2004, ni la seva construcció, 
ni la usurpació de terres palestines que comporta s’han aturat.  
 
Des de juny de 2007 Israel manté bloquejada la Franja de Gaza, on hi resideixen més d’un 
milió i mig de palestines i palestins, la gran majoria d’ells refugiats de 1948. Aquest bloqueig 
constitueix un càstig col·lectiu i per tant una flagrant violació del Dret Internacional Humanitari.  
 
D’ençà de la Nakba, l’Estat d’Israel ha anat construint i consolidant tot un aparell legislatiu 
discriminatori vers el 20% de la seva població, la minoria àrab. Més d’una trentena de lleis 
discriminen els palestins i palestines amb ciutadania israeliana.  
 
El poble palestí viu sota una situació de fragmentació territorial, control institucionalitzat, 
discriminació i apartheid totalment inadmissible.  
 
En aquest sentit, l’any 2005 la societat civil palestina va fer una crida unitària per iniciar una 
campanya d'aïllament internacional d'Israel inspirada en la lluita sud-africana contra el règim 
d'apartheid. Des d’aleshores, la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i 
Sancions (BDS) contra Israel s’ha anat estenen arreu del món i ha sumat múltiples suports.  
 
A través d’aquesta campanya internacional de mesures punitives no violentes, el poble palestí 
vol poder exercir el seu dret inalienable a l’autodeterminació i acabar amb la injustícia històrica 
a què es veu sotmès des de 1948, des de la Nakba.  
 
Davant els fets exposats, Ple de l’Ajuntament acorda:  
 
Primer. Adherir-se a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions 
(BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En aquest sentit, 
l’Ajuntament de Badia del Vallès es compromet a no establir cap tipus de conveni ni tracte 
comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb les institucions, empreses o organitzacions 
israelianes fins que aquest Estat compleixi amb la seva obligació de reconèixer el dret a 
l’autodeterminació del poble palestí i acati el Dret Internacional per mitjà de:  
 
• la finalització de l’ocupació i la colonització del territoris ocupats l’any 1967 i el 

desmantellament del Mur;  
• el reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins d’Israel a una plena 

igualtat;  
• el respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a retornar a les 

seves llars i propietats tal i com ho va estipular la Resolució 194 de les Nacions Unides.  
 
Aquesta mesura no s'aplicarà amb aquelles institucions, empreses o organitzacions israelianes 
que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble palestí en la forma que s'han 
detallat en el paràgraf anterior  
 
Segon. L’Ajuntament de Badia del Vallès es compromet també a no establir cap tipus de 
conveni ni tracte comercial, acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses, institucions o 
organitzacions, internacionals o nacionals, que extreuen un benefici econòmic o polític de la 
violació dels drets palestins  
 
Tercer. L’Ajuntament de Badia del Vallès es compromet a donar suport a les diferents 
campanyes de BDS llençades tant des de Catalunya com des de la resta del món  
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Quart. L’Ajuntament de Badia del Vallès instarà la Generalitat de Catalunya i la resta 
d’institucions catalanes a sumar-se a la campanya internacional de Boicot, Desinversions i 
Sancions (BDS) contra Israel  
 
Cinquè. L’Ajuntament de Badia del Vallès es compromet a promoure una jornada de solidaritat 
en el seu municipi per tal de donar a conèixer la situació de Palestina i la campanya de BDS a 
la qual s’adhereix.”  
 
 
12. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No n’hi han.  
 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE LA NÚM. 168/13  FINS LA 

254/13  
 
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
 
Núm. 168/13, de 5 d’abril, d’atorgar subvencions sobre les quotes de l’import sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU),  generades en operacions de dació en 
pagament. 
 
Núm. 169/13, de 23 d’abril, d’aprovar i presentar a la Diputació de Barcelona, en el marc de la 
convocatòria d’ajuts per a activitats i serveis del Pla de Concertació 2013, l’actuació 
denominada Accions per la Millora de Competències de l’Ocupació 2013, sol·licitant una 
subvenció de 17.778,00 euros, i l’actuació Programa d’Orientació i Activació Laboral per import 
de 24.650,00 euros. 
 
Núm. 170/13, de 21 de març, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 25 de març 
de 2013. 
 
Núm. 188/13, de 26 de març, d’estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 
3/2013, per existir relació de causalitat entre els danys soferts per la reclamant i l’actuació de la 
Corporació, i abonar-li la quantitat de 6.169,40 euros en concepte d’indemnització, dels quals 
600 euros seran a càrrec de l’Ajuntament en concepte de franquícia. 
 
Núm. 189/13, de 11 d’abril, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització de la plaça de parking 
núm. 171, a favor del Sr. Angel Mansilla Garcia, fins el dia 18 de setembre de 2052. 
 
Núm. 190/13, de 11 d’abril, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 16 d’abril de 
2013. 
 
Núm. 191/13, de 11 d’abril, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Amparo Moreno Amaya. 
 
Núm. 192/13, de 12 d’abril, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13017103 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. 193/13, de 12 d’abril, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13015684 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. 194/13, de 12 d’abril, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Maria López Martos. 
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Núm. 195/13, de 16 d’abril, d’aprovar i subscriure un conveni de col.laboració per a la formació 
pràctica en centres de treball, amb el Centre de Secundària Institut de Badia del Vallès. 
 
Núm. 196/13, de 16 d’abril, d’anul.lar la reserva d’estacionament situada davant el C/ Menorca, 
núm. 6, per defunció del titular. 
 
Núm. 197/13, de 16 d’abril, d’anul.lar la reserva d’estacionament situada davant el C/ La 
Manxa, núm. 3, per defunció del titular. 
 
Núm. 198/13, de 16 d’abril, de desestimar les al.legacions presentades en el procediment 
sancionador P13065469, incoat per una presumpta infracció de trànsit, de conformitat amb 
l’informe de la Policia Local. 
 
Núm. 199/13, de 16 d’abril, d’autoritzar el canvi de matricula en la reserva d’estacionament 
situada davant el núm. 25 de l’av. Cantàbric. 
 
Núm. 200/13, de 16 d’abril, de desestimar les al.legacions presentades en el procediment 
sancionador P130643924, incoat per una presumpta infracció de trànsit, de conformitat amb 
l’informe de la Policia Local. 
 
Núm. 201/13, de 17 d’abril, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Sònia Tomás Alvarez. 
 
Núm. 202/13, de 17 d’abril, de designar a l’arquitecta municipal senyora Eva Pellisé Cánovas 
per a la valoració d’un expedient de constrenyiment. 
 
Núm. 203/13, de 17 d’abril, de substitució en el càrrec de Secretaria durant l’absència de la 
secretària titular. 
 
Núm. 204/13, de 19 d’abril, de deixar sense efecte la núm. 154/10, d’11 de març, en la qual es 
concedia reducció d’un terç de la jornada de treball a la senyora Elena Gutiérrez Muriana. 
 
Núm. 205/13, de 19 d’abril, 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 març de 2013. 
 
Núm. 206/13, de 19 d’abril, d’acceptar el recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona 
per un import de 22.729,51 euros en concepte de fons de prestació per al “Finançament dels 
serveis locals d’Ocupació. 
 
Núm. 207/13, de 19 d’abril, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 22 d’abril de 
2013. 
 
Núm. 208/13, de 19 d’abril, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Martirio Garcia Méndez. 
 
Núm. 209/13, de 19 d’abril, de convocatòria del Ple ordinari de l’Ajuntament del mes d’abril de 
2013. 
 
Núm. 210/13, de 26 d’abril, de concessió d’una bestreta de 1.900 euros a la senyora Sònia 
Rico Mainer, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària d’estiu de 
2013. 
 
Núm. 211/13, de 26 d’abril, de contractació de la senyora Laura Pich Durà   com a diplomada 
en treball social, mitjançant contracte laboral per interinitat, l’objecte del qual es la substitució 
de la senyora Pilar Marzabal Exposito, fins el dia 11 d’octubre de 2013. 
 
Núm. 212/13, de 26 d’abril, d’extingir la relació funcionarial amb el senyor Juan Carlos Barranco 
Trejo, atesa la reincorporació al seu lloc de treball del senyor José Carlos Izquierdo López. 
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Núm. 213/13, de 26 d’abril, de concessió d’una bestreta de 300 euros al senyor José Luis Soto 
Martínez, sense interès i a compte de les retribucions de la paga mensualitat de maig. 
 
Núm. 214/13, de 26 d’abril, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al mes 
d’abril de 2013. 
 
Núm. 215/13, de 26 d’abril, de reingressar a la senyora Alícia Nieto Montserrat al lloc de treball 
400501 amb efectes del dia 9 d’abril de 2013, atesa la resolució de l’INSS que aprova extingir 
la seva situació d’incapacitat temporal. 
 
Núm. 216/13, de 26 d’abril, 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 
d’abril de 2013. 
 
Núm. 217/13, de 26 d’abril, de reingressar al senyor José Carlos Izquierdo López al lloc de 
treball 220300 amb efectes del dia 19 d’abril de 2013, atesa la resolució de l’INSS que aprova 
extingir la seva situació d’incapacitat temporal. 
 
Núm. 218/13, de 26 d’abril, d’aprovar un conveni marc de cooperació educativa per a la 
realització de pràctiques acadèmiques, amb la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Núm. 219/13, de 26 d’abril, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 29 d’abril de 
2013. 
 
Núm. 220/13, de 26 d’abril, d’autoritzar a Menudo Espectáculo, S L, a fer ús de la sala d’actes 
de l’Auditori Municipal el dia 27 d’abril, per la realizació d’un espectacle infantil. 
 
Núm. 221/13, de 29 d’abril, d’autoritzar l’OVP al senyor Antonio Cejudo Gámez, del dia 15 de 
març al 15 de setembre de 2013, per a la instal.lació d’una parada de venda de gelats al mercat 
ambulant . 
 
Núm. 222/13, de 29 d’abril, d’aprovar la liquidació de la taxa per l’ocupació temporal de la 
via pública per import de 1.323,00 euros, per la instal.lació d’una terrassa exterior en el 
local de la Plaça Major. 
 
Núm. 223/13, de 29 d’abril, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13019569 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. 224/13, de 30 d’abril, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13018345 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. 225/13, de 30 d’abril, , de concedir llicència urbanística núm. 2013/023 a VJCANOSA, per 
a la realització d’obres de reforma en el local comercial situat a l’av. Cantàbric, 3.    
 
Núm. 226/13, de 30 d’abril, de substitució en el càrrec de l’Alcaldia durant l’absència de 
l’alcaldessa titular. 
 
Núm. 227/13, de 30 d’abril, de fer efectiva la baixa del senyor Vittorio Emmanuele Lamanna 
Visbal del padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell 
d’Empadronament de 19 d’abril de 2013, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 42/12. 
 
Núm. 228/13, de 30 d’abril, de donar de baixa el rebut de l’IBI per import de 137,59 euros, 
atesa la proposta presentada per lORGT. 
 
Núm. 229/13, de 30 d’abril, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents 
persones, per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 27 de març al 29 
d’abril de 2013. 
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Núm. 230/13, de 30 d’abril, de fer efectiva la baixa de diversos veïns del padró municipal 
d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell d’Empadronament de 25 de 
març de 2013, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 03/13. 
 
Núm. 231/13, de 30 d’abril, de fer efectiva la baixa de diversos veïns del padró municipal 
d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell d’Empadronament de 25 de 
març de 2013, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 02/13. 
 
Núm. 233/13, de 30 d’abril, d'aprovar I'expedient núm. 03/2013, de generació de crèdits a 
partides pressupostàries de l' exercici de 2013. 
 
Núm. 238/13, de 6 de maig, de declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa en el 
Padró Municipal d’Habitants de diferents persones per no haver procedit a la renovació a la 
qual estan obligats els ciutadans estrangers no comunitaris. 
 
Núm. 240/13, de 7 de maig, de practicar la liquidació dels havers dels treballadors del Pla 
d’Ocupació, per finalització dels seus contractes laborals. 
 
Núm. 241/13, de 8 de maig, de desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 
10/2012, per no existir relació de causalitat entre els fets produïts i l’actuació de la Corporació. 
 
Núm. 242/13, de 8 de maig, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona l’atorgament de diferents 
subvencions destinats a programes de l’Àrea d’Acció Social i Cultural. 
 
Núm. 243/13, de 8 de maig, de requerir al senyor Valentín Carreto Manchón perquè aporti els 
diferents documents que manquen en la seva petició d’incoació d’expedient de responsabilitat 
patrimonial. 
 
Núm. 244/13, de 9 de maig, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona l’atorgament de diferents 
subvencions destinats a programes de l’Àrea d’Urbanisme, Medi Ambient i Salut Pública. 
 
Núm. 245/13, de 9 de maig, d’aprovar la liquidació de la taxa per ocupació temporal de la via 
pública al senyor Santos Alcojor Llavero, des del dia 22 al 26 d’abril de 2013, pel muntatge 
d’una  bastida per a la col.locació de conducte de fums del local de l’av. Eivissa, 16. 
 
Núm. 246/13, de 9 de maig, d’aprovar la liquidació de la taxa per ocupació temporal de la via 
pública a Distribuciones Élite, des del dia 15 al 19 d’abril de 2013, pel muntatge d’una  parada 
d’exposició de productes al mercat municipal. 
 
Núm. 248/13, de 10 de maig, de practicar la liquidació dels havers corresponents al mes d’abril 
a la funcionària interina senyora Betlem Cuesta Cremades, atesa la seva renúncia al seu  
nomenament. 
 
Num. 253/13, de 10 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 13 de maig 
de 2013. 
 
Núm. 254/13, de 13 de maig, de concessió d’una bestreta de 2.400 euros al senyor José 
Antonio Fuentes Torrecilla, sense interès i a compte de les retribucions del 24 mesos següents 
a la seva concessió. 
 
Núm. 255/13, de 15 de maig, d’autoritzar la senyora Vanessa Real Garcia per a l’instal.lació 
d’una terrassa exterior de 20 m2. davant el local ubicat a l’av. Burgos, 38, durant el període del 
dia 1 d’abril fins el 31 de maig de 2013. 
 
Núm. 256/13, de 15 de maig, d’aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2012 i el 
romanent de Tresoreria. 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit 
Popular que diu: “Gràcies senyora Alcaldesa. Volíem demanar informació sobre la Resolució 
202/13 i la 218/13”. 
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A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de 
l’AEB que diu: “Gràcies. Bé, més que demanar informació, nosaltres voldríem tindre en 
consideració dues Resolucions. La primera es la 188, que diu estimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial núm. 3/2013, per existir relació de causalitat entre els danys soferts 
per la reclamant i l’actuació de la Corporació, i abonar-li la quantitat de 6.169,40 euros en 
concepte d’indemnització dels quals 600 euros seran a càrrec de l’Ajuntament en concepte de 
franquícia. Nosaltres, des de l’AEB igual que d’altres grups municipals, ens hem queixat 
repetidament de l’estat de la via pública i del manteniment de la via pública, som al juny del 
2013, no tenim encara...bueno, el juny, hi queden dos dies per ser al juny del 2013, encara no 
tenim pressupost, i espero que en aquestes negociacions si es que es produeixen aviat, el 
manteniment de la via pública sigui un element fonamental per no haver de patir aquests casos. 
Això la 188, no demanem informació sinó una consideració que hem de posar fil a l’agulla per a 
evitar aquests casos. 
L’altre consideració va en relació a la 206/13, d’acceptar el recurs econòmic atorgat per la 
Diputació de Barcelona per un import de 22.729 euros. Hi va haver un compromís que 
nosaltres pensàvem que era ferm atès la situació de les finances locals. Un compromís de 
govern d’informar la resta de grups municipals de totes aquelles entrades de diners 
significatives que haguessin.  El mes passat ja vam tenir una situació similar en tant que van 
entrar més de 70.000 euros per via d’una subvenció de la Diputació que ja estava previst, però 
no se’ns va informar. Ara només amb aquesta Resolució d’Alcaldia i amb retard, tenim 
coneixement de l’entrada d’aquesta partida. Per tant, el que demanem es que l’equip de govern 
faci efectiu el seu compromís d’informar els grups municipals, i informi abans en el moment en 
que es produeixin aquestes entrades de diners”. 
 
L’alcaldessa diu: “Agafem el prec que ha fet en relació al tema de responsabilitat patrimonial, 
respecte a la 202. Ja li passarem informació sobre quin tipus de procediment es en concret, 
però son tasques que fa l’arquitecta municipal dintre de les seves funcions, però si el que vol es 
informació concreta de l’expedient doncs ja li passarem la informació complerta que ara mateix 
no la tinc al cap evidentment. 
 
De la 206 respecte el tema de l’acceptació del recurs econòmic, crec que li vam passar la 
darrera previsió de tresoreria, no obstant li passarem aquesta setmana, ja fa el regidor el 
compromís de passar-li les previsions de tresoreria presents i futures, es una acceptació d’una 
subvenció que crec que és dintre de les normals de les ordinàries, no tinc clar que l’acceptació 
sigui l’acte formal d’acceptació de diners o d’acceptar la subvenció. Ja ho mirarem de tota 
manera, perquè pot ser un tràmit d’acceptació de la subvenció i que no necessàriament sigui 
una entrada de diners. Ho mirarem per a poder-li contestar. 
Respecte la 218/13, li passo la paraula a la senyora Raquel Gracia”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i 
Cultural, que diu: “Es un conveni de pràctiques per a alumnes, ja li passaré el conveni i ja està”. 
 
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de 
l’AEB que diu: “En referència a aquesta Resolució a la que feia referència, després hi ha la 206 
i l’altra que es la 233 on s’aprova l’expedient per a generar aquest crèdit a la partida 
pressupostària, vull dir que sabem el que hi ha, simplement el que volem es que ens informin 
abans, tal com es van comprometre’s en el seu moment”. 
 
uL’alcaldessa diu: “De tota manera el fet de la generació de crèdit per una subvenció que 
acceptem,  no necessàriament implica que s’hagi fet el pagament d’aquesta subvenció, que es 
el que vull aclarir, que no se si es que ens han entrat els diners o s’ha fet la generació de crèdit 
corresponent en el moment d’acceptar la subvenció que es dona d’alta en el pressupost 
d’ingressos”. 
 
2. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’AEB que diu: “Bé, ens hem de felicitar 
tots perquè finalment sembla que tenim un pla de pagament del serveis no obligatoris de la 
Generalitat pel que feia referència a l’any 2012. Nosaltres des de l’AEB en Comissió 
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Informativa vam demanar un pla de tresoreria que esperem tenir-lo en els propers dies. Bueno, 
se que ens diran que som una miqueta pesats, però es que ha passat un mes, ja han passat 35 
mesos des del 28 de juliol, i resulta que encara no ham complert allò que tots plegats vam 
aprovar en el seu moment, en l’apartat aquell de claretat i transparència. Suposo que en el fet 
de la...del pla de tresoreria, una vegada la cosa estigui regularitzada, doncs no serà tant difícil 
que ciutadans i ciutadanes de Badia sàpiguen coses tant simples com quins son els 10 
principals proveïdors de l’Ajuntament, que no crec que sigui cap secret d’estat, o quins son els 
10 principals a qui se li deu diners, quins son aquests 10 empreses als quals se’ls hi deu 
diners. Per tant, simplement que tenim un compromís , tenen un compromís aprovat fa 35 
mesos i que el facin efectiu”.     
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
són les vint hores i quaranta-cinc minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa 
 


