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          02/2013 
          
   
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 30 DE GENER DE 2013 
 
 
Badia del Vallès, trenta de gener 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 
Sr. Antonio Sabariego Guerrero  PSC 
Sra. Montserrat Jiménez Molina  PSC 
Sr. Antonio Rodríguez Yañez   PSC  
Sra. Montserrat Carbonell Rosell  PSC 
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo  AEB 
Sr. Juan Carlos Santervás García  AEB 
Sra. Cristina Fàbregas Moreno   AEB 
Sra. Antonia Escrivà Castellanos  PP 
Sr. Pablo Ropero Muñoz   PP 
Sra. Saray Muñoz Contreras   PP 
Sr. Eusebio Argueta Chica   ICV-EUiA 
Sra. Marta Figueras i Badia   CIU 
Sr. Raúl Ortiz Parra    PXC 
 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica i l’interventor senyor Raúl 
López Borras.  
 
 
Oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa i amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre  els 
assumptes de l'ordre del dia, adoptant-se els següents acords: 
 
 
I. PART DISPOSITIVA 
 
 
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS 
 
S’aproven sense necessitat de lectura prèvia les actes ordinària de 28 de novembre de 2011 i 
extraordinàries dels dies 15 de novembre i 19 de desembre de 2012 i 9 de gener de 2013 ja 
que tots els membres del consistori disposaven dels textos. 
 
 
2. REBUIG A LA LLEI 10/2012 DE 20 DE NOVEMBRE DE TAXES JUDICIALS 
 
 
Per indicació de l’alcaldessa, la secretària llegeix la proposta d’acord. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya que diu: “Gracias señora alcaldesa, decir que la justicia en nuestro 
país es un poquito lenta a veces  no es igual para todos pero lo que si que pensamos desde 
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Plataforma por Catalunya es que la justicia tiene que ser sin las tasas judiciales por lo tanto 
daremos nuestro apoyo, gracias.” 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup municipal de 
Convergència i Unió que diu: “Gràcies senyora Presidenta, per no repetir-me simplement 
reiterar que estem totalment a favor del contingut d’aquesta resolució i per tant votarem a favor. 
Gracies.” 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUIA 
que diu: “Muchas gracias señora Alcaldesa, como es de esperar no podría ser de otra manera 
a una propuesta como esta naturalmente le daremos apoyo porque es de justicia, gracias.”  
 
 
A continuació l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup 
municipal del Partit Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa, nosotros lógicamente y 
siguiendo las directrices del partido votaremos en contra de este acuerdo.” 
 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Cristina Fàbregas regidora del grup 
municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia que diu: “Gràcies senyora alcaldessa, 
evidentment l’AEB votarà a favor d’aquesta proposta perquè entenem que el govern del PP el 
que fa amb aquesta Llei de Taxes, és carregar-se l’article 24 així d’un soplo y sin respeto. Amb 
aquestes taxes el que fins ara era un dret fonamental per tots, es convertirà en un dret només 
pels que tenen més recursos econòmics i la resta ens ho mirarem perquè serà un luxe 
prohibitiu per tant evidentment votarem a favor. Primer ha estat la sanitat, després l’educació i 
ara l’ha tocat a la justícia. Gràcies.” 
 
 
L’alcaldessa pren la paraula i diu: “Gràcies pels vots afirmatius a aquesta proposta, nosaltres 
també entenem que el dret a la justícia és un dret fonamental, i a més també ens preocupa que 
un altre cop aquest govern està governant d’esquenes a tota la societat, perquè en concret en 
aquesta reforma tots els agents implicats en la justícia, des dels jutges, advocats ..., estan 
absolutament en contra, de fet el Consell General del Poder Judicial ja ha manifestat que dubta 
molt de la legalitat d’aquest decret.” 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria amb 13 vots a favor (7 PSC, 3 AEB, 1 ICV-
EUIA, 1 CIU, 1 PXC) i 3 en contra (PP) el següent acord: 
 
 
“Vist que considerem que la Llei 10/2012 de 20 de novembre, limita l’accés de molts ciutadans 
a l’exercici d’un dret constitucionalment reconegut, com és la tutela judicial efectiva. 
 
L’Ajuntament de Badia del Vallès en Ple acorda: 
 
Primer. El seu més enèrgic rebuig a la Llei 10/2012, de 20 de novembre, de taxes judicials, en 
entendre que limita i impedeix l’accés de molts ciutadans a l’exercici d’un dret 
constitucionalment reconegut, com és la tutela judicial efectiva. 
 
Segon. El seu suport més ferm als diferents sectors i associacions professionals i socials –
jutges, advocats, fiscals, procuradors, consumidors, etc.- que demanen la immediata retirada 
d’un text legal que suposa un atac sense precedents a l’article 24 de la Constitució i, per tant, 
vulnera de manera flagrant l’Estat de dret. 
 
Una llei que, de facto, dificultarà o privarà de manera manifesta la tutela judicial dels drets i 
interessos de bona part de la població, provocant una justícia de dues velocitats: una justícia 
per a rics i una altra per a pobres. 
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Tercer. El seu rebuig als motius esgrimits des del Ministeri de Justícia a l’hora de justificar la 
imposició d’aquest sistema de taxes, ja que si el que es pretén és evitar la litigiositat i la 
saturació actual dels jutjats, hi ha altres fórmules o camins, com ara fomentar les vies de 
solució extrajudicial dels conflictes i la desjudicialització de qüestions menors, però sempre 
amb el necessari diàleg i acord de tots els agents i sectors afectats, i sense que en cap cas 
suposi una minva o vulneració dels drets dels ciutadans com sí passa amb la imposició d’unes 
taxes, a tota llum abusives i desproporcionades, i que en cap cas comportaran la 
“racionalització de l’exercici de la potestat jurisdiccional”. 
 
Quart. La seva adhesió a l’acord del Ple del Consell de l’Advocacia Catalana del passat 27 de 
novembre de 2012, per qual s’exigeix la immediata dimissió del ministre de Justícia, Alberto 
Ruiz Gallardón, per haver promogut la Llei 10/2012, de 20 de novembre, de taxes judicials. 
 
 
3. REQUERIMENT GENERALITAT DE CATALUNYA PER INCOMPLIMENT CONVENI 

FINANÇAMENT (ANUALITAT 2012) 
 
 
La secretària llegeix la proposta d’acord. 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de PXC que diu: 
“Gracias señora alcaldesa, decir que nosotros como creemos que no puede ser de otra manera 
nuestro voto será favorable ya que hay un Convenio firmado entre la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Badia y creemos que lo más lógico es que se cumpla, gracias. “ 
 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup 
municipal de Convergència i Unió que diu: “Gràcies senyora Presidenta, nosaltres entenem la 
complicadíssima situació de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya, però entenem que 
això no ha de dificultar en cap cas el primer dels acords que aquí es demana que és el 
reconeixement d’aquest deute que tenim de tot l’import corresponent a l’any 2012 relatiu al 
Conveni de finançament. Per tant, nosaltres estem absolutament d’acord amb el requeriment 
d’aquesta obligació i després evidentment doncs a ser possible el requeriment dels pagaments 
quan la tresoreria així ho permeti. Gràcies.” 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Arqueta regidor d’ICV-EUIA que diu: “Gracias señora 
alcaldesa, el problema de Badia, el problema de la financiación es un problema que venimos 
hablando desde hace tiempo, desde 2007, como bien lo plantee en la propuesta de acuerdo y 
de resolución que hoy aprobaremos aquí. De hecho este es un primer paso para garantizar el 
futuro de nuestro municipio, esto era de inicio, ahora nosotros daremos apoyo a esta 
propuesta, porque nos interesa que estos dineros y estos compromisos de alguna manera 
verbales que ya existen con Governación de pago de la deuda o de los servicios no obligatorios 
del año 2012, se puedan cumplir, lo que pasa es que se están cumpliendo en el año 2013, en 
el ejercicio económico de 2013 una deuda del 2012 que ya veremos esto como acaba. Nuestra 
propuesta siempre ha sido de que este era un paso inicial, el Convenio de financiación de 
Badia entre el Ayuntamiento y la Generalitat, ha sido un paso inicial y este documento/convenio 
que se firmó en el 2007 entre el Ayuntamiento y la Generalitat pues convertirlo en ley, como un 
municipio de régimen especial y ese es nuestro planteamiento y nuestro caballo de batalla y 
por esa línea es lo que hemos dicho en todos los planes de actuaciones y propuestas que 
hemos ido hablando en los últimos tiempos. De hecho, nosotros hemos hecho llegar a los 
diferentes portavoces, el grupo municipal d’ICV-EUIA, ha hecho llegar a último momento a los 
diferentes portavoces incorporar incluso en esta propuesta de acuerdo el primer pago, pero 
viendo, y me han convencido, porque ha sido así, me han convencido de que esto no cabía 
porque era un acuerdo de pleno al que íbamos a llegar, que no calia que entrase en la 
propuesta de acuerdo y hemos decidido retirar este primer pago que ya se ha realizado hace 
escasamente una semana de 600 mil euros. Nuestro posicionamiento como no puede ser de 
otra manera es y será claro en defensa de los intereses de Badia y por lo tanto daremos apoyo 
a esta propuesta de acuerdo. Gracias.” 
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L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit 
Popular que diu: “Lógicamente y como no puede ser de otra forma desde esta formación 
política daremos el apoyo a esta propuesta, porque entendemos que a pesar de la situación 
difícil o crítica por la que atraviese el gobierno de la Generalitat como mínimo el reconocimiento 
de la deuda adquirida con el Ayuntamiento de Badia del Vallès, tenía que haber sido 
reconocido, cosa que no se ha dado. Y por otra parte considero que el futuro de Badia, el futuro 
de la viabilidad económica de Badia depende de todos y cada unos de nosotros y que es un 
objetivo común, de la misma forma en la que ahora vamos a apoyar esta propuesta y vamos a 
ir todos de la mano hacia el futuro de Badia y su viabilidad económica, quiero felicitar y 
felicitarnos a todos porque en este sentido siempre y cuando se impone el futuro y la mejora de 
Badia del Vallès todos y cada uno de nosotros apostamos desde nuestro color político todo 
aquel trabajo y toda aquella fuerza necesaria para que salga adelante, gracias.” 
 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de 
l’AEB que diu: “Gràcies senyora Alcaldessa l’Alternativa d’Esquerres per Badia donarà el seu 
suport en aquest requeriment a la Generalitat de Catalunya per l’incompliment del Conveni de 
finançament de l’anualitat del 2012. Es tracta de que es faci acomplir un conveni  signat a l’any 
2007, un conveni que en el seu moment l’AEB ja va considerar insuficient, però és un conveni 
que està aprovat i signat, per tant, el que han de fer cadascuna de les parts quan signa un 
conveni és complir els compromisos que assumeixes amb la signatura. Estem parlant de la 
viabilitat de Badia, nosaltres a nivell intern haurem de fer molta feina, haurem de fer feina per 
arribar com més aviat millor a un acord plurianual de l’IBI, haurem de fer molta feina a nivell 
intern per fer un estudi de costos i serveis per saber quan costa efectivament allò que els 
ciutadans i ciutadanes de Badia estan reben. Haurem de fer feina amb contactes amb diferents 
grups parlamentaris per poder assolir en un futur, esperem que no massa llunyà aquesta Llei 
d’independència, una Llei d’independència que arribi amb un finançament just, perquè hi hagi 
aquest finançament just és necessari, és imprescindible, el reconeixement del dèficit estructural 
fiscal que té Badia, encara que fem totes aquestes feines que hem esmentat anteriorment. I de 
la mateixa manera que han fet altres portaveus considerem molt important, en el passat, ara, i 
en l’esdevenir, considerem molt important la unitat de la Junta de Portaveus, la unitat de tots 
els membres d’aquest Consistori per reclamar no únicament el que és nostre i dels ciutadans i 
ciutadanes de Badia, sinó per caminar plegats perquè aquesta viabilitat futura i la dignitat dels 
serveis que reben els ciutadans estigui assegurada. Moltes gràcies.” 
 
 
L’alcaldessa pren la paraula i diu: “Agrair el recolzament de tots els grups municipals en tota 
aquesta tasca i tot aquest problema que estem intentant resoldre. No és fàcil, no és un camí 
fàcil, perquè no ens ho estant posant fàcil, i nosaltres el que hem de decidir és el que volem ser 
com a ciutat, perquè ningú farà aquesta feina per nosaltres. En aquest sentit vull que quedi 
pales l’esforç que fan tots els grups municipals, perquè malgrat tenir visions diferents moltes 
vegades de com afrontar aquesta problemàtica, ens hem escoltat, hem parlat molt i el fet de fer 
aquesta reclamació prèvia i d’iniciar la via judicial és un camí, però no és l’únic camí ni serà el 
camí que donarà resposta a la nostra reivindicació. El camí comença ara, comença amb la 
lluita política de cadascú dels nostres grups, a través dels grups parlamentaris de la 
Generalitat, continuar la lluita institucional per intentar arribar a acords amb el Departament de 
Governació, i també la lluita de tots plegat per reclamar allò que és just, que és un conveni que 
està signat i que està en vigor i que s’ha de complir, per això agrair a tots els grups municipals 
el recolzament que estan fent en aquest cas perquè dona força per continuar lluitant en aquest 
sentit.” 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat de tots els regidors i regidores de la 
corporació el següent acord: 
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“Vist el Conveni  subscrit entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès 
amb data 31 de juliol de 2007 relatiu a la pròrroga del sistema de finançament establert per a 
aquest municipi per la disposició transitòria tercera de la Llei 1/1994, de 22 de febrer. 
 
Atès que en la clàusula primera de l’esmentat Conveni es concreten les aportacions que la 
Generalitat de Catalunya ha d’efectuar per tal de compensar el dèficit de capacitat fiscal del 
municipi de Badia del Vallès, com a sistema de finançament complementari destinat assegurar 
la viabilitat econòmica del mateix. 
 
La aportació prevista per a l’exercici 2012 segons l’esmentada clàusula primera del Conveni es 
de 3.318.576,59 euros. 
 
Atès que ens trobem a principis de  2013 i encara no s’ha percebut cap quantitat de l’ exercici 
2012. I que aquesta aportació representa el  28,96 % dels ingressos per operacions corrents 
del pressupost municipal. 
 
Atès que en el Pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2012, figura una partida 
pressupostaria, en el programa 711, aplicació 460.0005, amb la descripció de “Finançament 
obligacions municipals Badia del Vallès”, per import de 3.318.576,19 euros (pàgina 137 
Pressupost de la Generalitat), i malgrat aquest fet, no ens consta que s’hagi adoptat la 
Resolució corresponent d’autorització d’aquesta transferència a data 31.12 2012.  
 
De conformitat amb el que disposa l’art 44 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol reguladora de la 
jurisdicció contenciós administrativa, segons  el qual, quan una administració interposi un 
recurs contenciós administratiu contra un altra, la podrà requerir prèviament per a que iniciï 
l’activitat a que està obligada, en el termini de dos mesos a comptar des que l’administració 
que requereix hagués conegut o pogut conèixer l’actuació o inactivitat. 
 
S'acorda: 
 
Primer. Requerir al Departament de Governació i Relacions institucionals de la Generalitat de 
Catalunya per tal que amb caràcter d’urgència reconegui l’obligació acordada en el Conveni 
subscrit entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès  de 31 de juliol de 
2007, corresponent a l’exercici 2012, per import global 3.318.576,59 euros, tenint en compte 
que aquest Ajuntament no té constància de que abans de la finalització de l’exercici 2012 el 
Departament de Governació hagi pres cap acord per fer efectiu aquest reconeixement, i que, 
per tant, considerem com a data de l'incompliment el 31.12.2012. 
 
Segon. Requerir al Departament d’economia i coneixement de la Generalitat de Catalunya, per 
tal que, amb caràcter d’urgència, es transfereixin els recursos econòmics acordats en el 
Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès  de 31 de 
juliol de 2007, corresponents a l’exercici 2012, per import global 3.318.576,59 euros, tenint en 
compte que aquest Ajuntament no té constància de que, abans de la finalització de l’exercici 
2012 el departament d’economia hagi pres cap acord per fer efectiva aquesta transferència, i 
que, per tant, considerem com a data de l'incompliment el 31.12.2012. 
 
Tercer. Notificar aquest acord als Departaments corresponents de la Generalitat, amb 
l’apercebiment de la interposició del recurs contenciós administratiu si en el termini d’un mes 
des de la recepció d’aquest acord es rebutja el mateix o  no es rep contestació. 
 
 
4. PRÒRROGA DEL PROGRAMA PREPARA 
 
La secretària llegeix la proposta d’acord: 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Raquel Gracia Tinenta d’alcaldessa de l’àrea d’Acció 
social i cultural que diu: “Gracies alcaldessa, nosaltres vam presentar aquesta proposta d’acord 
prèviament a l’anunci de la pròrroga del programa Prepara que va decidir el Consell de 
Ministres la setmana passada, però mantenim aquesta proposta perquè les condicions en que 
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s’ha prorrogat no son les que nosaltres defensàvem, hem introduït una modificació en la 
primera proposta que fèiem en el sentit de demanar que la pròrroga d’aquest programa sigui en 
les mateixes condicions que va néixer es a dir les del Reial Decret 1/2011, ja que després en la 
pròrroga que es va fer al darrer any es van excloure determinats col·lectius d’aquest programa i 
demanàvem que es tornessin a incloure, i així mateix que la seva pròrroga sigui automàtica fins 
que la taxa d’atur no baixi del 15 % i no del 20 % que és la que a decidit el govern de l’Estat. 
Vull agrair les modificacions que ha proposat el grup de Convergència i Unió i vull agrair els 
vots favorables dels grups que recolzin la proposta. Penso que és la única proposta de 
modificació que m’ha arribat.”    
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de 
PXC que diu: “Decir que desde Plataforma por Cataluña aun estando de acuerdo con la 
prórroga del programa Prepara nuestra postura será de abstención ya que no compartimos 
todo el contenido de la moción gracias.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup 
municipal de Convergència i Unió que diu:”Gràcies senyora Presidenta, jo amb el vostre permís 
agrairé l’agraïment, així que moltes gràcies a l’equip de govern per haver incorporat les nostres 
peticions per tal de poder facilitar un vot favorable a aquesta proposta i el grup municipal de 
Convergència i Unió de Badia del Vallès votarà favorablement aquesta proposta gràcies.” 
 
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-
EUIA que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Quiero recordar en un momento.. primero decir que 
como es lógico a una propuesta como esta vaya por adelantado nuestro apoyo a una 
propuesta como esta. Pero no nos conformamos con esto, porque nuestro pueblo, nuestra 
sociedad ya no basta con pequeñas ayudas o migajas, la gente lo que necesita son soluciones, 
soluciones reales, la gente no quiere 426 euros, quiere trabajar, quieren trabajo digno para 
poder vivir dignamente, para poder sacar adelante a la familia, llevar a los niños al colegio y 
pagar los suministros, que como nos han subido los suministros, el agua, la luz y todas estas 
cosas. Quiero decir con esto que muy recientemente, se ha hablado y no se si muchos de 
vosotros sabéis esto del paro, yo se lo decía, incluso me acuerdo que hace un año se lo 
comentaba a la portavoz del Partido Popular, no es que con esta reforma no va ha mejorar el 
paro y es que me acuerdo, y dentro de un año lo podemos hablar señora Antonia, le decía yo 
cuando salía esta nueva reforma del PP, y estas amenazas y de acusar a las personas en 
situación de desempleo y precariedad como consecuencia de la crisis de que son unas 
personas non gratas para la sociedad, yo quiero decir, todas y cada una de las reformas que se 
han ido llevando en los últimos tiempos lo único que han conseguido es enfangarlo más, 
aumento, incremento del dolor y el sacrificio de nuestra gente, de nuestra sociedad, eso es lo 
que ha conseguido, y si no, las cifras cantan, las cifras hablan por si solas, yo no voy ha entrar 
en lo último que se está diciendo por ahí los 6 millones, y que dicen hasta donde vamos a 
llegar, y algunos ya en broma lo dicen – pues a los siete millones – eso es triste, el 50 % de la 
juventud, el 51 % de la juventud está en situación de desempleo, la propuesta de resolución ya 
lo dice, y ahora que veo a dos chavales aquí delante, estudiantes, tomando nota, ellos no 
cuentan como parados, los estudiantes no cuentan como parados, osea que son más, por lo 
tanto una situación como esta lo único que hay que decir es basta ya, de tanto dolor y de tantos 
sacrificios a nuestra gente, y que estas pequeñas limosnas no sirven para sobrevivir, pero 
nuestra gente no necesita esto, la sociedad necesita trabajo, generar fuentes de empleo, y para 
eso los diferentes gobiernos de la nación y de nuestra autonomía, y con nuestras pocos y 
limitados recursos municipales también tenemos que contribuir a ello. No puedo decir nada 
más simplemente dar apoyo a esta propuesta que ahora se lleva por parte del equipo de 
gobierno.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit 
Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Empezando por el final diré que el paro a nadie, a 
ningún gobierno le viene de gusto, sea del color que sea, sea del ámbito político que sea, a 
ninguno, a ningún equipo de gobierno, a ningún partido político le gusta el paro, porque todos 
los formamos personas, personas que tenemos familia, personas que estamos en esas 
situaciones, y no creo que ningún partido, ninguno de los que ha gobernado, de los que 
gobiernan o lo que gobernaran promueva el paro en este país, ninguno. Por otro lado, quiero 
decir, que a pesar de estar de acuerdo con las propuestas porque es lógico en cuanto a los tres 
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puntos de acuerdo, estamos lógicamente de acuerdo, pero dado que el redactado es en cuanto 
a forma un reproche hacia el gobierno del PP nosotros no abstendremos para que esto salga 
adelante porque consideramos que la prórroga del Plan Prepara deben de continuar en unas 
condiciones mejorables, que nadie tiene la barita mágica con la fórmula ideal como para que 
todo se solucione como campanilla, pero que se está en este trabajo y precisamente por eso, 
porque estamos trabajando en este sentido, nosotros nos abstendremos.” 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan Carlos Santervás regidor del grup municipal de 
l’Alternativa d’Esquerres per Badia que diu: “La Alternativa d’Esquerres per Badia votaremos a 
favor de la moción y recordar que anteriormente con el anterior gobierno de Zapatero también 
había mucho paro, también se quitaron ciertas ayudas, si que es cierto que la primera parte, 
hablo del primer gobierno los Plane Feils si que se intentó seguir un camino para parar el paro, 
y eso es cierto, el Plan Feil eran para parar un poco el paro, pero la segunda parte del gobierno 
socialista fue en la misma línea que la del gobierno del PP, es decir que lo que se demuestra 
con esto que la economía es la que manda el sistema productivo es el que domina, y los 
partidos que gobiernan hasta ahora si el sistema económico funciona y genera riqueza pues 
muy bien y sino así estamos gobierne quien gobierne. Y esto de ahora quito los 400 euros, 
ahora no quito los 400 euros es la estrategia de siempre, coger e ir siempre con el miedo, 
ahora me echan de casa, ahora me quitan los 400, ahora me suben la luz, hasta que la gente, 
no nosotros, o nosotros también como personas individuales no como partidos políticos, la 
gente se espabile un poco y se auto organice sobre todo pues lo vamos ha tener complicado.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Raquel Gracia Tinenta d’alcaldessa que diu: “Es que 
me han comentado que casi mejor que aclare el porqué de mi agradecimiento al grupo de 
Convergència i Unió. En el texto de la propuesta de acuerdo se alude claramente a dos 
gobiernos, a dos partidos políticos, el gobierno del Estado el PP, el gobierno de la Generalitat 
Convergència i Unió, yo creo que en este caso, los representantes municipales de estos dos 
partidos pueden tomar dos opciones, abstenerse o votar en contra porque no les parece bien el 
texto, o hacer una aportación que les permita votar a favor de una propuesta en la que en el 
fondo están de acuerdo. El grupo de Convergència i Unió como muchas veces hace hay que 
reconocerle lo ha hecho en esta propuesta para poder votar afirmativamente y yo creo que eso 
es importante, poder aprobar este tipo de acuerdos con el mayor número de votos favorable 
posible, por eso yo creo que es que agradecer que en este caso la regidora Marta Figueras 
haga siempre este tipo de esfuerzos, además yo se que usted señor Quim Duran lo valora muy 
positivamente.” 
 
L’alcaldessa pren la paraula i diu: “Jo només dir que malgrat que estic d’acord en el 
plantejament, contestant una mica al plantejament que ha fet el senyor Santervás, malgrat que 
estic bueno que recolzo y d’altres que no recolzo, a mi aquesta frase tant recorrent de darrers 
temps, que no dic que no estem vivint uns moments en que ens ho plantegem moltes vegades, 
aquest - gobierne quien gobierne - no podem fer res, no m’agrada pel que suposa, pel titular, 
malgrat que estic d’acord en el seu plantejament, no puc estar d’acord en el titular, perquè jo 
penso que hem d’intentar lluitar perquè les coses canviïn, perquè la societat, la política i els 
partits polítics necessiten un canvi, i el que hem d’intentar és reclamar aquest canvi, no donar 
el missatge de que és igual, que res canviarà, és complicat i estem vivint un moment en que la 
coyuntura ens fa que tot això tingui una repercussió molt petita, però jo no vull renunciar a que 
podem fer passos perquè les coses canviïn, només aquesta reflexió.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Santervás regidor del grup de l’AEB: “Yo 
no he dicho lo contrario, yo he dicho que a través de la auto organización de la gente las cosas 
pueden cambiar, si que he dicho que cuesta a través de los partidos que gobiernan pero no he 
dicho que no se puedan cambiar las cosas, he dicho a través de la auto organización de la 
gente.” 
 
L’alcaldessa diu: “Bueno també hem de canviar els partits polítics perquè d’alguna manera s’ha 
de buscar algun tipus de representativitat, jo no renuncio.” 
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria amb 12 vots a favor (7 PSC, 3 AEB, 1 ICV-
EUIA, 1 CIU) i 4 abstencions (3 PP, 1 PXC) el següent acord: 
    
 
“L'atur és el principal problema dels catalans i catalanes. L’any 2012 ha tancat amb 37.712 
persones aturades més (+5,23%) i 125.216 persones afiliades menys a la seguretat social (-
4,14%).  
 
L'actuació dels governs, tant de l’Estat com de la Generalitat, agreuja dia a dia aquest problema 
i les seves conseqüències són cada vegada més negatives per a la ciutadania, cada nova 
previsió del govern estableix un nou rècord persones aturades. 
 
L'atur puja i la cobertura per desocupació ha baixat del 70% al 63%, que a Catalunya significa 
210.420 persones que han esgotat totes les prestacions.  
 
La reforma laboral, aprovada pel Govern del Partit Popular amb el suport de CIU, basada en 
abaratir i facilitar l'acomiadament en temps de crisi, està provocant una sagnia insuportable en 
termes d'ocupació. 
 
A més, en contra de les recomanacions del Consell Europeu, els Pressupostos Generals de 
l'Estat han significat una retallada dràstica de les polítiques actives d'ocupació, especialment 
les transferències a Catalunya, amb una reducció del 34% dels recursos respecte 2012, que ja 
es va reduir a l’entorn del 58%. 
 
Aquestes retallades signifiquen la pràctica supressió de les polítiques d’ajut i acompanyament a 
les persones aturades en la recerca d’una nova feina, ja que afecten els programes 
d’orientació, formació i requalificació. 
 
Per altra banda, el Reial decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat 
pressupostària de foment de la competitivitat cercena de forma descomunal la protecció dels 
aturats en suprimir subsidis especials per als majors de 45 anys, en elevar l'edat de 52 a 55 
anys, i en expulsar de la Renda Activa d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus beneficiaris. 
Centenars de milers de persones aturades es veuran sense protecció alguna en els propers 
mesos. 
Per últim, l'aprovació del Reial. Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que es prorroga i 
reestructura el programa Prepara de requalificació professional de les persones que esgoten la 
seva protecció per desocupació, ha significat per una banda una lleugera millora en l'import a 
percebre per les persones aturades amb 3 o més persones al seu càrrec, però per altra banda 
n'exclou l'accés a bona part de les persones aturades que fins ara hi tenien dret, penalitzant 
greument els joves i els més vulnerables que, en no poder fer-se càrrec del seu habitatge, han 
hagut de tornar a viure amb els seus progenitors, la qual cosa està significant una sobrecàrrega 
per a la ja migrada economia familiar.  

Igualment, les polítiques en matèria: d'ocupació i protecció social desenvolupades pel govern 
de la Generalitat també estan significant una baixa cobertura de les persones més vulnerables i 
dels aturats i aturades sense cap prestació:  

- Les restriccions en l'accés al programa de Renda Mínima d'Inserció, així com el retard en el 
reconeixement de la prestació.  

- La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que significa a partir de gener 
que les OTG no podran fer moltes accions d'orientació i suport a la recerca de feina a les 
persones aturades, per tant, no podrà donar sortida als requeriments que estableix el programa 
Prepara.  

En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal com estava concebut en el Reial 
Decret - Llei 1/2011 és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha mostrat llargament 
la seva eficàcia i ha propiciat la millora de l'ocupabilitat de més de 450.000 aturats. Aquest 
programa es basa en una combinació de mesures actives d'orientació, formació i requalificació 
al mateix temps que facilita una ajuda de renda a la persona aturada i acaba sent l’única font 
de subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que no tenen gens més que 
aquests 400€ per poder subsistir. 
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Per tot això, el Ple Municipal acorda: 
 
Primer. Exigir al Govern de l'Estat la reestructuració del programa de requalificació professional 
de les persones que esgotin la seva prestació d’atur (Prepara), tal com estava regulat en el 
Reial Decret-Llei 1/2011 i la seva pròrroga automàtica fins que l’atur baixi del 15 % 
 
Així mateix, perquè se'n faci l'ampliació pressupostària per tal de dotar el programa d'estabilitat, 
amb la finalitat de garantir la transició a l'ocupació, aconseguir una major coordinació entre les 
polítiques actives d'ocupació i les ajudes econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió 
social.  
 
Segon. Emprendre mesures per combatre l'atur juvenil i posar en marxa programes urgents 
d'ocupació específics per a les persones joves excloses de l’actual programa Prepara i que 
continuen tenint grans dificultats per trobar feina, així com per als col·lectius més vulnerables. 
 
Tercer. Garantir que el servei d’ocupació públic pugui donar suport de qualitat a totes les 
persones aturades en la seva tasca de cerca d’ocupació,  donant continuïtat laboral a tota la 
plantilla del SOC que realitza atenció a les persones en situació d’atur a Catalunya. 
 
5. MOCIÓ PXC: CONTRA L’ANUNCI DE LA REFORMA DE LA LLEI D’ESTRANGERIA 
 
 
La secretària llegeix la moció presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de 
PXC que diu: “Gracias senyora alcaldesa. Decir que desde Plataforma per Catalunya 
presentamos esta moción porque creemos que es una contradicción regalar permisos de 
residencia a estrangeros que compren una vivienda de 160 mil euros o más en nuestro país, 
mientras que a los españoles se les elimina la deducción fiscal por la compra de vivienda y el 
IVA pasa a ser de un 4 a un 10% además de ser una medida discriminatoria como así lo han 
manifestado varias asociaciones de inmigrantes.” 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup municipal de 
Convergència i Unió que diu: “Gracies senyora Presidenta. Simplement dir que nosaltres 
votarem en contra.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal 
d’ICV-EUIA que diu: “El grupo municipal de Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i 
Alternativa votarà en contra de esta propuesta.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit 
Popular que diu. “Yo iba  a limitarme a decir que esta formación policita del Partido Popular 
votará en contra, pero es que no puedo reprimir un comentario, que el partido de Plataforma 
por Catalunya tache al Partido Popular de utilizar a los inmigrantes y lo tache de inmoral, 
sinceramente podría comentar mucho pero me voy ha quedar ahí. Gracias.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Cristina Fàbregas regidora de l’AEB que diu: 
“Gràcies senyora alcaldessa. Jo no llegeixo mai les meves intervencions però en aquest cas 
m’agradaria fer-ho perquè no voldria descuidar-me res, ni dir cap coma fora de lloc. 
Evidentment l’AEB votarà en contra d’aquesta moció. I només ens cal una raó, una formació 
política que porta a la seva agenda i al seu programa, atacs directes a la cohesió social i la 
interculturalitat  i la convivència entre veïns perquè son d’origen diversos practica demagògia 
política quan presenta una moció a on es preocupa de famílies immigrants amb escassos 
recursos i pren en consideració el que diuen les associacions d’immigrants. En tot cas i pel que 
fa a nosaltres aquesta reforma de la Llei d’Estrangeria que planteja el govern no és un 
problema entre espanyols i estrangers, sinó una discriminació entre pobres i rics. Si tens diners 
formes part del sistema, si ets pobre n’estàs fora. Gràcies.”    
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L’alcaldessa diu: “Nosaltres també votarem en contra, subscrivim el seu discurs.”   
 
 
Sotmesa a votació es denega per majoria amb 1 vot a favor (PXC) i 15 en contra (7 PSC, 1 
CIU, 3 PP, 3 AEB, 1 ICV-EUIA) la moció presentada pel grup municipal de Plaforma per 
Catalunya relativa a la reforma de la Llei d’estrangeria.   
 
“Vistas la declaraciones del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, en las 
cuales anuncia el estudio del gobierno del Partido Popular para cambiar la ley de extranjería y 
otorgar el permiso de residencia a los extranjeros que adquieran una vivienda en España por 
un importe superior a 160.000 euros. El secretario de Estado de Comercio también afirmó que 
la medida está especialmente enfocada al público ruso y chino. 
 
Visto que en esta medida lo único que persigue es reducir el stock de pisos vacíos que existen 
en España, con lo que los únicos beneficiados serían los bancos y los grandes promotores 
inmobiliarios. Esta medida, y más en la situación que estamos hoy en día, es altamente 
inmoral, ya que crearía una relación directa entre la capacidad económica para comprar un 
piso y la obtención de un permiso de residencia. Esta medida es más propia de una inmobiliaria 
que de un gobierno que pretende sacarnos de la crisis  
 
Visto que públicamente se ha dicho que la medida va enfocada a ciudadanos rusos y chinos 
especialmente, y a sabiendas que mafias provenientes de estos países están instaladas desde 
hace años en nuestro país y son las que gozan de un mayor poder adquisitivo, la medida sería 
una llamada al blanqueo de dinero y la obtención legal de un permiso de residencia para 
mafiosos provenientes de todos los rincones del mundo, pero especialmente de estos dos 
países. 
 
Visto que se intenta vender a la opinión pública la medida como una fuente de ingresos 
económicos para las arcas del estado y que la realidad es completamente la contraria y que 
una vez más se demuestra que las políticas del Partido Popular en el tema de la inmigración, 
son usar a los inmigrantes desde un punto de vista económico, olvidándose por completo de 
los factores sociales y las repercusiones que han acarreado las medidas adoptadas por los 
anteriores gobiernos del Partido Popular en este tema. 
 
Visto que la medida provoca un agravio comparativo entre los propios inmigrantes dependiendo 
de su situación económica y que es una medida claramente endófoba, ya que discrimina 
positivamente a los ciudadanos extranjeros que compren una vivienda, mientras que a los 
ciudadanos autóctonos el hecho de comprar una vivienda lo único que supone es un coste y 
una hipoteca para el resto de la vida y no obtienen ninguna contraprestación por parte del 
Estado. 
 
Por todo lo anterior, el grupo municipal de Plataforma per Catalunya, presenta al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
Primero. Instar al Gobierno del Estado a que no adopte la medida que están estudiando  para 
dar el permiso de residencia a extranjeros que compren pisos de más de 160.000 euros. 
 
Segundo. Dar traslado de este acuerdo a todos los grupos político del Ayuntamiento, del 
Parlament de Catalunya y del Congreso de los Diputados.” 
 
 
 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE LA NÚM. 676/12 FINS LA 

21/13 
 
 
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
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Núm. 676/12, de 12 de novembre, de convocatòria de ple extraordinari el dia 15 de novembre 
de 2012. 
 
Núm. 677/12, de 30 d’octubre, de declarar la jubilació parcial del 75% de la jornada laboral 
al senyor Gabriel Santamarta Castro amb efectes del dia 1 de novembre de 2012, 
practicar les seves liquidacions d’havers, subscriure contracte a temps parcial de l’1 de 
novembre de 2012 al 30 d’octubre de 2016, establint una jornada de 9,38 hores 
setmanals, i subscriure un contracte de relleu amb el senyor Miguel Noguera Fernández. 
 
Núm. 678/12, de 13 de novembre, de fixar els serveis mínims durant la jornada de vaga 
del dia 14 de novembre. 
 
Núm. 679/12, de 13 de novembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Andrés Baños Moyano. 
 
Núm. 680/12, de 13 de novembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Maria Gómez Guerrero. 
 
Núm. 681/12, de 8 de novembre, de modificar la 326/2012 en referència a les vacances 
del senyor Oscal Manuel Chamorro Chamorro. 
 
Núm. 682/12, de 9 de novembre, de disposició de les vacances anyals de la senyora 
Immaculada Pacheco Comino. 
 
Núm. 683/12, de 8 de novembre, d’aprovar la liquidació de la taxa per l’ocupació 
temporal de la via pública per import de 31,00 euros, per la instal.lació d’una terrassa 
exterior en el local de l’av. Costa Brava, 8. 
 
Núm. 684/12, de 8 de novembre, d’aprovar la liquidació de la taxa per l’ocupació 
temporal de la via pública per import de 186,00 euros, per la instal.lació d’una terrassa 
exterior en el local de l’av. Costa Brava, 4. 
 
Núm. 685/12, de 7 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament al senyor Ramon Garcia Cruz, davant el seu domicili del c/ d’Argarve, núm. 2. 
 
Núm. 686/12, de 7 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament a la senyora M. Antonia Ferrer López, davant el seu domicili de l’av. 
Mediterrània, 11. 
 
Núm. 687/12, de 9 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament al senyor David Albert Peñalvert, davant el seu domicili de l’av. Eivissa, 16. 
 
Núm. 688/12, de 9 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament al senyor Inocencio Guirado Molina, davant el seu domicili de l’av. Via de la 
Plata, 7. 
 
Núm. 689/12, de 9 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament al senyor Manuel Tenorio Recamales, davant el seu domicili de l’av. Cantàbric, 
25. 
 
Núm. 690/12, de 9 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament a la senyora M. Pilar Franco Cruz, davant el seu domicili de l’av. Costa Brava, 13. 
 
Núm. 691/12, de 9 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament al senyor Jorse Gersol Ayllón, davant el seu domicili de l’av. Burgos, 3. 
 
Núm. 692/12, de 9 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament a la senyora Beatriz Morales Moreno, davant el seu domicili del c/ de Porto, 
núm.11. 
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Núm. 693/12, de 9 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament a la senyora Francisca Pérez Espin, davant el seu domicili del c/ de Porto, núm. 
3. 
 
Núm. 694/12, de 7 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament a la senyora M. Teresa Sánchez Palomo, davant el seu domicili del c/ de Porto, 
núm. 1. 
 
Núm. 695/12, de 7 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament a la senyora Rosa M. Contreras Rodriguez, davant el seu domicili del c/ de 
Segovia, núm. 1. 
 
Núm. 696/12, de 7 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament a la senyora M. del Rosario Rodriguez Saavedra, davant el seu domicili de l’av. 
Burgos, 30. 
 
Núm. 697/12, de 7 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament a la senyora Angela Mansilla Garcia, davant el seu domicili de l’av. Costa Brava, 
núm. 16. 
 
Núm. 698/12, de 7 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament al senyor José A. Diaz Caldeiro, davant el seu domicili de l’av. Eivissa, 1. 
 
Núm. 699/12, de 7 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament a la senyora Inmaculada Fernández Carbonero, davant el seu domicili de l’av. 
Mediterrània, 30. 
 
Núm. 700/12, de 7 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament a la senyora Carmen Jordà Brotons, davant el seu domicili de l’av. Mediterrània, 
24. 
 
Núm. 701/12, de 15 de novembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 19 de 
novembre de 2012. 
 
Núm. 702/12, de 15 de novembre, d’autoritzar a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U perquè 
pugui ocupar els espais públics amb els suports i tots els elements propis d’un centre de 
transformació, així com les entrades i sortides de cables d’alta i baixa tensió, aeris i/o 
subterranis que alimentin els centres. 
 
Núm. 703/12, de 26 d’octubre, 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. 704/12, de 16 de novembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Mohamed El Mrini. 
 
Núm. 705/12, de 13 de novembre, de concedir llicència urbanística núm. 2012/053 al senyor 
Juan Manuel Serrano Puerto, per a la realització d’obres en la parada 115 a 112 del mercat 
municipal. 
 
Núm. 706/12, de 19 de novembre, de comparèixer en el procediment núm. 1044/2012, 
interposat per la senyora M. Rocio Matillas Aparicio. 
 
Núm. 707/12, de 15 de novembre, de disposició de les vacances de diferents 
treballadors. 
 
 Núm. 708/12, de 15 de novembre, d’estimació de les al.legacions presentades en l’expedient 
sancionador P120586743, i anul.lar i arxivar l’expedient d’acord amb la part expositiva i 
l’informe de la Policia Local. 
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Núm. 710/12, de 5 de novembre, de designar diferents estudiants de l’Institut Federica 
Montseny en relació al projecte “cruïlla”, de conformitat amb el  conveni signat amb el 
Departament d’Ensenyament.  
 
Núm. 711/12, de 13 de novembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
12057148 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. 712/12, de 16 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament al senyor Antonio Delgado Orozco, davant el seu domicili del C/ Segovia, núm. 1. 
 
Núm. 713/12, de 19 de novembre, de reconèixer al senyor Oscar Ruiz Serrano el 
compliment del període de carència de sis mesos necessària per tenir dret a la 
percepció del Plus d’Assistència i Puntualidad, amb efectes del dia 1 de desembre de 
2012. 
 
Núm. 714/13, de 16 de novembre, de disposició de les vacances anyals del senyor Noé 
Moreno Crespo. 
 
Núm. 715/12, de 15 de novembre, de concedir llicència urbanística núm. 2012/051 al senyor 
Alexis Rodríguez Pérez, per a la realització d’obres en el seu habitatge de l’av. Costa Brava, 3, 
8è B. 
 
Núm. 716/12, de 19 de novembre, d’acceptar la concessió dels fons de prestació 
derivats del Programa complementari de Suport a la Solvència Financera Local i de la 
Garantia de la Prestació Adequada de Serveis Públics Locals de la Diputació de 
Barcelona pels exercicis 2012 i 2013, per un import de 70.218,92 euros per cadascun. 
 
Núm. 717/12, de 15 de novembre, de concedir llicència urbanística núm. 2012/059 al senyor 
Ramon Ortiz Rosas, per a la realització d’obres en el seu habitatge de l’av. Eivissa, 1, 7è C. 
 
Núm. 718/12, de 21 de novembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 26 de 
novembre de 2012. 
 
Núm. 719/12, de 16 de novembre, de desestimar les al.legacions presentades en l’expedient 
P120547158 de sanció per infracció de circulació, imposar la sanció corresponent i comunicar-
ho a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Núm. 720/12, de 19 de novembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
12058545 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. 721/12, de 16 de novembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament al senyor Abel Mármol Campaña, davant el seu domicili de l’av. Via de la Plata, 
7. 
 
Núm. 722/12, de 16 de novembre, de concedir llicència urbanística núm. 2012/057 a la 
comunitat de Propietaris de l’av. Mediterrània, 26. 
 
Núm. 723/12, de 20 de novembre, 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 novembre de 2012. 
 
Núm. 724/12, de 20 de novembre, de modificar la 384/12, referent a la disposició de vacances 
de la senyora M. Rocio Matillas Aparicio. 
 
Núm. 725/12, de 23 de novembre, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona un seguit 
d’intervencions d’educació per a la salut. 
 
Núm. 726/12, de 23 de novembre, de convocatòria de ple ordinari pel dia 28 de novembre de 
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2012. 
 
Núm. 727/12, de 22 de novembre, de variacions de la nòmina del personal corresponent al mes 
de novembre de 2012. 
 
Núm. 728/03, de 22 de novembre, de concessió d’una bestreta de 2.400,00 euros al senyor 
Blas Rojo López, sense interès i a compte de les retribucions dels 24 mesos posteriors a la 
concessió. 
 
Núm. 729/12, de 8 de novembre, d’aprovar el reconeixement d’obligacions per import de 
1.844,26 euros, destinats a l’adquisició de 200 targetes T10 1 zona. 
 
Núm. 730/12, de 20 de novembre, d’acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per un import de 35.000,00 euros, destinada al projecte “Pla Local d’Ocupació”per a 
la millora de l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió social. 
 
Núm. 731/12, de 26 de novembre, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 
11/2012, atesa la sol.licitud presentada per una ciutadana per haver sofert una caiguda en la 
via pública. 
 
Núm. 732/12, de 28 de novembre, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 
10/2012, atesa la sol.licitud presentada per una ciutadà  per haver sofert danys en el seu 
vehicle a conseqüència de la caiguda d’una branca d’arbre 
 
Núm. 733/12, de 30 de novembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 3 de 
desembre de 2012. 
 
Núm. 734/12, de 30 de novembre, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents 
persones, per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 30 d’octubre al 29 
de novembre de 2012. 
 
Núm. 735/12, de 28 de novembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
12059629 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. 736/12, de 28 de novembre, d’autoritzar el senyor Jianmen Zhang l’OVP per a 
l’instal.lació d’una terrassa exterior de 18,00 m2. davant el local ubicat al C/ Santander, 6 
durant el període del dia 10 d’octubre fins el 31 de desembre de 2012.. 
 
Núm. 737/12, de 5 de desembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 10 de 
desembre de 2012. 
 
Núm. 738/12, de 3 de desembre, d’efectuar compensació de deutes reconeguts amb la senyora 
Olga Pérez Navarro, en relació a la concessió administrativa del quiosc de premsa núm. 2. 
 
Núm. 739/12, de 3 de desembre, d’efectuar compensació de deutes reconeguts amb el senyora 
Miguel Àngel Jimeno, en relació a la concessió administrativa del quiosc de premsa núm. 2. 
 
Núm. 740/12, de 3 de desembre, d’aprovar diferents liquidacions de la taxa per aprofitament 
especial del domini públic local, a favor de les empreses del grup GAS NATURAL FENOSA, 
per un import total de 38.070,19 euros. 
 
Núm.741/12, de 31 de desembre, d'aprovar I'expedient núm. 21/2012, de generació de crèdits 
a partides pressupostàries de l' exercici de 2012. 
 
Núm. 742/12, de 9 de novembre, de suspendre la relació funcionarial amb el senyor Laurentino 
Garcia Martin, per passar a situació d’invalidesa permanent en grau total per la professió 
habitual, amb efectes del dia 11 d’octubre de 2012. 
 
Núm. 743/12, de 30 de novembre, d’autoritzar l’OVP a la senyora Maria Santiago Cortés 
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per instal.lació d’una parada per a la venda de plantes de Nadal durant diversos dies del 
mes de desembre. 
 
Núm. 744/12, de 28 de novembre, d’autoritzar l’OVP al senyor Luis Rolando Cotacachi 
Vega per portar a terme una actuació musical els dies 1 de novembre al 31 de 
desembre de 2012. 
 
Núm. 745/12, de 4 de desembre, d’autoritzar l’OVP a la senyora Maria Torres Contreras 
per instal.lació d’una parada per a la venda de plantes de Nadal durant diversos dies del 
mes de novembre i desembre. 
 
Núm. 746/12, de 30 de novembre, d’acceptar una aportació de la Federació Catalana de Judo 
per import de .1190,00 euros, destinada a ajuts solidaris. 
 
Núm. 747/12, de 7 de desembre, de requeriment a diversos concessionaris de parades del 
mercat municipal, perquè esmenin requisits en les seves reclamacions per danys soferts a les 
parades, causats per la neteja que es va realitzar del sostre de l’edifici. 
 
Núm. 748/12, de 2 de novembre, de contractar diferents treballadors, amb la categoria de peó, 
mitjançant contracte per obra o servei determinat, dins el projecte “Pla Local d’Ocupació per a 
la millora de l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió social”, no abans del dia 5 de 
novembre de 2012 i fins el 4 de maig de 2013. 
 
Núm. 749/12,  de 11 de desembre, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros al 
senyor Rafael Ortega Rodriguez, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de 
desembre de 2012. 
 
Núm. 750/12, de 17 de desembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Maria Guzmán Valero. 
 
Núm. 751/12, de 11 de desembre, de declarar extingit el nomenament de la senyora Marisa 
Espinosa Borrego amb efectes del dia 12 de desembre de 2012, per finalització del projecte pel 
qual estava nomenada. 
 
Núm. 752/12, de 5 de desembre, de disposició de les vacances del senyor Miguel Noguera. 
 
Núm. 753/12, de 11 de desembre, de disposició de les vacances del senyor Miguel Sánchez 
Laguna. 
 
Núm. 754/12, de 11 de desembre, de modificar la 745/12, en el sentit de que hauran d’abonar 
la quantitat de 42,00 euros en concepte de taxes. 
 
Núm. 755/12, de 11 de desembre, de modificar la 743/12, en el sentit de que hauran d’abonar 
la quantitat de 60,00 euros en concepte de taxes. 
 
Núm. 756/12, de 12 de desembre, d’autoritzar l’OVP a la senyora Damiana Fernández 
Contreras per instal.lació d’una parada per a la venda de plantes de Nadal durant 
diversos dies del mes de desembre. 
 
Núm. 757/12, de 12 de desembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
12060941 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. 758/12, de 12 de desembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
12062182 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. 759/12, de 13 de desembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 17 de 
desembre de 2012. 
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Núm. 760/12, de 12 de desembre, d’autoritzar a Endesa Distribución Elèctrica, S L U per a 
l’ocupació de part de la finca on seran col.locats suports i tots els elements propis d’un centre 
de transformació, així com les entrades i sortides dels cables d’alta i baixa tensió, aeris i/o 
subterranis. 
 
Núm. 761/12, de 14 de desembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Lhou Alaoui. 
 
Núm. 762/12, de 14 de desembre, de fer efectiva la baixa del senyor José Luis Campillo 
Gómez del padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell 
d’Empadronament de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 15/12. 
 
Núm. 763/12, de 14 de desembre, de fer efectiva la baixa del senyor José Ramirez Navarro del 
padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell 
d’Empadronament de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 19/12. 
 
Núm. 764/12, de 14 de desembre, de convocatòria de Ple extraordinari pel dia 19 de desembre 
d e 2012. 
 
Núm. 765/12, de 12 de desembre, d’assignar les funcions de coordinació de serveis socials a la 
senyora Núria Vallelado Vila amb efectes del dia 11 d’octubre de 2012, i fins a la reincorporació 
de la senyora Carolina Sánchez Braut. 
 
Núm. 766/12, de 17 de desembre, de fer efectiva la baixa del senyor Santos Bico Nchama del 
padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell 
d’Empadronament de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 16/12. 
 
Núm. 767/12, de 17 de desembre, de fer efectiva la baixa del senyor Alejandro Muñoz 
Carmona del padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell 
d’Empadronament de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 17/12. 
 
Núm. 768/12, de 17 de desembre, de fer efectiva la baixa del senyor Gloris Gisel Amuchastegui 
del padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell 
d’Empadronament de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 20/12. 
 
Núm. 769/12, de 17 de desembre, de fer efectiva la baixa del senyor Raul Ortega Gracia del 
padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell 
d’Empadronament de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 21/12. 
 
Núm. 770/12, de 17 de desembre, de fer efectiva la baixa del senyor Robert Kwame Amuzu del 
padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell 
d’Empadronament de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 22/12. 
 
Núm. 771/12, de 17 de desembre, de fer efectiva la baixa del senyor Mohamed Malali Moha del 
padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell 
d’Empadronament de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 23/12. 
 
Núm. 772/12, de 17 de desembre, de fer efectiva la baixa de la senyora Yolanda Lorente López 
del padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell 
d’Empadronament de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 36/12. 
 
Núm. 773/12, de 17 de desembre, de fer efectiva la baixa del senyor Jamal Asselman del padró 
municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell d’Empadronament 
de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 29/12. 
 
Núm. 774/12, de 17 de desembre, de fer efectiva la baixa del senyor Felipe yuste Bulbena del 
padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell 
d’Empadronament de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 32/12. 
 
Núm. 775/12, de 17 de desembre, de fer efectiva la baixa de la senyora Emilia Robledillo Barón 
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del padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell 
d’Empadronament de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 33/12. 
 
Núm. 776/12, de 17 de desembre, de fer efectiva la baixa de la senyora Cristina Obrero 
Martínez del padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell 
d’Empadronament de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 35/12. 
 
Núm. 777/12, de 17 de desembre, de fer efectiva la baixa del senyor Jorge Diaz Escobar del 
padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell 
d’Empadronament de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 24/12. 
 
Núm. 778/12, de 17 de desembre, de fer efectiva la baixa del senyor Jalali Hadmoun del padró 
municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell d’Empadronament 
de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 27/12. 
 
Núm. 779/12, de 17 de desembre, de fer efectiva la baixa de diferents veïns del padró 
municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell d’Empadronament 
de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 30/12. 
 
Núm. 780/12, de 17 de desembre, de fer efectiva la baixa de la senyora M. Carmen Moreno 
Ortiz del padró municipal d’habitants per inscripció indeguda, segons l’Informe del Consell 
d’Empadronament de 4 de desembre de 2012, i finalizar l’expedient de baixa d’ofici 31/12. 
 
Núm. 781/12, de 13 de desembre, de disposició de les substitucions en el càrrec d’Alcaldia, 
Secretaria, Intervenció i Tresoreria durant els períodes de permisos de Nadal.  
 
Núm. 782/12, de 17 de desembre, de concessió al treballador José Fernández Garrido del 
gaudi de permís per lactància, de forma compactada, del 20 de desembre fins el 10 de gener 
de 2013. 
 
Núm. 783/12, de 17 d’octubre, 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 desembre de 2012. 
 
Núm. 784/12, de 19 de desembre, de declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa 
en el padró municipal d’habitants de diferents veïns, per haver transcorregut el termini de dos 
anys sense que s’hagi realitzat la renovació a la qual estan obligats els ciutadans estrangers no 
comunitaris sense autorització de residència permanent   
 
Núm. 785/12, de 18 de desembre, de procedir a la cancel.lació del diferents comptes bancaris 
que estaven destinades a operacions i procediments puntuals. 
 
Núm. 786/12, de 13 de desembre, 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. 787/12, de 18 de desembre, d’aprovar la proposta de baixes en executiva presentada per 
l’ORGT corresponents a rebuts de subministrament d’aigua, per import de 6.513,81 euros. 
 
Núm. 788/12, de 18 de desembre, de donar de baixa diferents rebuts de subministrament 
d’aigua atesa la sol.licitud presentada per SOREA. 
 
Núm. 789/12, de 14 de desembre, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb disminució, modalitat titular conductor al senyor Luis Raya Mula. 
 
Núm. 790/12, de 12 de desembre, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb disminució, modalitat titular no conductor a la senyora Saida Ameziane. 
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Núm. 791/12, de 29 de novembre, de desestimar les al.legacions presentades en l’expedient 
P120599216 de sanció per infracció de circulació, imposar la sanció corresponent i comunicar-
ho a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Núm. 792/12, de 17 de desembre, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb disminució, modalitat titular no conductor al senyor Ramon Pascual Prenafeta. 
 
Núm. 793/12, de 18 de desembre, d'aprovar I'expedient núm. 22/2012, de generació de crèdits 
a partides pressupostàries de l' exercici de 2012. 
 
Núm. 794/12, de 18 de desembre, d'aprovar I'expedient núm. 23/2012, de generació de crèdits 
a partides pressupostàries de l' exercici de 2012. 
 
Núm. 795/12, de 18 de desembre, d'aprovar I'expedient núm. 24/2012, de generació de crèdits 
a partides pressupostàries de l' exercici de 2012. 
 
Núm. 796/12, de 18 de desembre, d'aprovar I'expedient núm. 26/2012, de generació de crèdits 
a partides pressupostàries de l' exercici de 2012. 
 
Núm. 797/12, de 18 de desembre, d’autoritzar la instal.lació d’una mesa de promoció de 2 m2 a 
l’empresa MAGNETOSANA, durant el dia 21 de desembre de 2012 al mercat municipal. 
 
Núm. 798/12, de 18 de desembre, de destinar al Consell Comarcal del Vallès Occidental 
l’aportació destinada a la prestació supramunicipal de serveis del Fons de Cooperació Local de 
Catalunya de 2012, per un import de 7.432,53 euros. 
 
Núm. 799/12, de 18 de desembre, de modificar la 631/12, en el sentit de que hauran d’abonar 
la quantitat de 73,00 euros en concepte de taxes. 
 
Núm. 800/12, de 17 de desembre, de variacions de la nòmina del personal correspopnent al 
mes de desembre de 2012. 
 
Núm. 801/12, de 20 de desembre, de desestimar les al.legacions formulades per la senyora 
Rosa Redondo Quesada en les quals sol.licita la devolució de l’import de la taxa de retirada de 
vehicles. 
 
Núm. 802/12, de 20 de desembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
12063328 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. 803/12, de 27 de desembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 31 de 
desembre de 2012. 
 
Núm. 804/12, de 31 de desembre, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents 
persones, per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 29 de novembre al 
28 de desembre de 2012. 
 
Núm. 806/12, de 28 de desembre, de declarar la jubilació parcial del 75% de la jornada 
laboral al senyor Damián Contreras Torres amb efectes del dia 28 de desembre de 
2012, practicar les seves liquidacions d’havers, subscriure contracte a temps parcial del 
28 de desembre de 2012 al 27 de desembre de 2013, establint una jornada de 9,38 
hores setmanals, i subscriure un contracte de relleu amb el senyor Ivan Villen Ortiz. 
 
Núm. 807/12, de 28 de desembre, de declarar la jubilació parcial del 75% de la jornada 
laboral al senyor Claudio Patricio Gámez, amb efectes del dia 28 de desembre de 2012, 
practicar les seves liquidacions d’havers, subscriure contracte a temps parcial del 28 de 
desembre de 2012 al 25 de desembre de 2016, establint una jornada de 9,38 hores 
setmanals, i subscriure un contracte de relleu amb el senyor Xavier More Travilla. 
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Núm. 808/12, de 28 de desembre, d’ aprovar l’expedient núm. 27/2012 de transferència de 
crèdit a diferents partides. 
 
Núm. 809/12, de 27 de desembre, d’aprovar l’expedient núm. 26/2012 d’incorporació de 
romanents de crèdits de l’exercici 2012, corresponents a despeses finançades amb ingressos 
afectats. 
 
Núm. 810/12, de 31 de desembre, de prendre coneixement de les obres a realitzar pel senyor 
José Carlos Moreno Bravo, expedient núm. 2012/071, i aprovar la liquidació provisional de la 
taxa per permisos d’obres no subjectes a llicències urbanístiques per import de 16,70 euros. 
 
Núm. 811/12, de 31 de desembre, de prendre coneixement de les obres a realitzar pel senyor 
Manuel Navas Casado, i aprovar la liquidació provisional de la taxa per permisos d’obres no 
subjectes a llicències urbanístiques per import de 16,70 euros. 
 
Núm. 812/12, de 13 de desembre, d’acceptar una subvenció del SOC de 117.955,50 euros 
destinada a accions formatives adreçades a treballadors desocupats, durant el període de 
desembre de 2012 a juny de 2013. 
 
Núm. 813/12, de 21 de desembre, d’aprovar el Pla d’Actuació Local en matèria de Serveis 
Socials per al període 2011-2014. 
 
Núm. 815/12, de 27 de desembre, de concessió d’un ajut de 45,08 euros mensuals a la 
senyora Susana Damian Ayala, en concepte d’ajut social per minusvalidesa de grau I del seu 
fill. 
 
Núm. 816/12, de 31 de desembre, de concessió a la senyora Montserrat Sarrión Arquillo del 
gaudi de permís per lactància, de forma compactada, del dia 8 de gener fins el 25 d’abril de 
2013, així com un terç de la jornada de treball per la cura del seu infant a partir del dia 26 d’abril 
fins el 13 d’agost de 2013. 
 
Núm. 817/12, de 31 de desembre, de donar de baixa del padró del mercat ambulant al senyor 
Jorge Siñol Casas, com a titular de la parada núm. 44, amb efectes del dia 1 de gener de 2013. 
  
Núm. 818/12, de 20 de desembre, de subscriure una addenda al conveni de col.laboració 
regulador del finançament de la contractació del personal destinat a l’EAIA, amb el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, i aprovar l’ADO per import de 6.692,02 euros corresponent a 
l’any de 2012. 
 
Núm. 1/13, de 4 de gener, de convocatòria de Ple extraordinari pel dia 9 de gener de 2013. 
 
Núm. 2/13, de 7 de gener, d’incoar expedient de proposta de nomenament d’un jutge/ssa de 
pau substitut. 
 
Núm. 3/13, de 8 de gener, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Omar Ricardo Molano Castrillón. 
 
Núm. 4/13, de 4 de gener, de deixar sense efecte la inscripció provisional en el Registre 
Municipal d’Entitats, de l’entitat  “Associació del voluntariat de Protecció Civil Delta Bravo de 
Badia del Vallès”, i inscriure-la amb caràcter definitiu amb el núm. EAC 136-12. 
 
Núm. 5/13, de 2 de gener, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13000316 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. 6/13, de 3 de gener, d’aprovar un document ADOJ per import de 10.600,00 euros, 
destinats a facilitar ajuts d’urgència social. 
 
Núm. 7/13, de 2 de gener, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13001121 a 
diferents titulars de vehicles, designar instructor i notificar–ho als interessats perquè en el 
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termini de 15 dies al.leguin el que creguin convenient en la seva defensa. 
 
Núm. 8/13, de 2 de gener, d’imposició de sancions per infraccions de les normes sobre trànsit, 
circulació de vehicles a motor i seguretat viària a diferents infractors segons la proposta núm. 
13000671, i notificar a l‘ORGT. 
 
Núm. 9/13, de 2 de gener, de desestimar les al.legacions presentades en l’expedient 
P120542248 de sanció per infracció de circulació, imposar la sanció corresponent i comunicar-
ho a l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Núm. 10/13, de 7 de gener, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13001737 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. 11/13, de 7 de gener, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament a 
la senyora Blanca Gutiérrez Bascones, davant el seu domicili dell C/ de Porto, núm. 21. 
 
Núm. 12/13, de 10 de gener, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 14 de gener 
de 2013. 
 
Núm. 13/13,  de 8 de gener, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros al senyor 
José Luis Soto Martinez, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de gener de 2013. 
 
Núm. 14/13,  de 8 de gener, de concessió d’una bestreta per import de 250,00 euros al senyor 
Rafael Ortega Rodriguez, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de gener de 2013. 
 
Núm. 15/13, de 9 de gener, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 1/2013, atesa 
la sol.licitud presentada per un ciutadà a causa d’haver sofert una caiguda en la via pública. 
 
Núm. 16/13, de 9 de gener, de desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 
9/2012, per no existir relació de causalitat entre els fets ocorreguts en la persona demandant i 
l’actuació de l’Ajuntament. 
 
Núm. 17/13, de 9 de gener, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 2/2013, atesa 
la sol.licitud presentada per un ciutadà a causa d’haver sofert una caiguda en la via pública. 
 
Núm. 18/13, de 10 de gener, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 3/2013, atesa 
la sol.licitud presentada per una ciutadana a causa d’haver sofert una caiguda en la via pública. 
 
Núm. 19/13, de 11 de gener, de composició el dia 17 de gener, de la Mesa de contractació per 
a l’obertura de les proposicions del concurs d’arrendament de locals comercials. 
 
Núm. 20/13, de 4 de gener, de concedir llicència urbanística núm. 2012/072 a la Comunitat de 
Propietaris de l’av. Via de la Plata, 6. 
 
Núm. 21/13, de 4 de gener, de concedir llicència urbanística núm. 2012/077 a la Comunitat de 
Propietaris de l’av. Burgos, 42. 
  
Núm. 22/13,  de 14 de gener, de concessió d’una bestreta per import de 900,00 euros al senyor 
Blas Rojo López, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària d’estiu 
de 2013. 
 
Núm. 23/13,  de 14 de gener, de concessió d’una bestreta per import de 500,00 euros al senyor 
José Contreras Torres, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària 
d’estiu de 2013. 
 
Núm. 24/13, de 11 de gener, de disposició de les vacances del senyor Àngel Moltó Sierra. 
 
Núm. 25/13, de 7 de gener, d’aprovar el pressupost prorrogat per a l’any 2013. 
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L’alcaldessa obre el torn de paraules i la dona en primer lloc a la senyora Marta Figueras 
regidora del grup municipal de Convergència i Unió que diu: “Gràcies senyora Presidenta. Jo 
no tinc aquest cop cap pregunta sobre les resolucions, però simplement m’agradaria un cop 
més reiterar la necessitat de reflexionar sobre la gran quantitat de resolucions vinculades a 
incoació d’expedients de responsabilitat patrimonial o equivalents, només posar-lo sobre la 
taula un cop més. Gràcies.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUIA 
que diu: “En Junta de Portavoces hemos resuelto algunas resoluciones osea de estas ya no 
preguntaré, sí preguntaré sobre la Resolución 787 que ya el portavoz de la AEB le ha echado 
un cable al equipo de gobierno contestándome a la Baixa en Executiva y bueno mi pregunta 
está en que si era que se renunciaba a ese ingreso de 6.513 euros, esa era la pregunta. Y 
después quería preguntaros sobre la Resolución 25 de este año, es con relación a la prórroga 
del presupuesto 2012 para el 2013. El presupuesto 2012 lo aprobamos a mediados de año y a 
mí me gustaría no se si de cara al próximo Pleno o de cara a los próximos días, los 
compromisos que se establezcan, el tiempo que se establezca, tener un poco la ejecución del 
presupuesto 2012 i si está y más o menos el plazo para empezar a debatir y hablar sobre el 
presupuesto 2013, o las perspectivas de trabajo que se nos puedan presentar en este 
Consistorio. Y el resto de resoluciones como era las otras de los quiosco pues ya me las han 
contestado y la otra también del tema judicial porque tú mencionaste el número de resolución 
pero no la persona en cuestión entonces en la Comisión Informativa y cuando la hemos visto 
pues ya estaba el tema resuelto. Gracias.” 
 
L’alcaldessa intervé i diu: “La 787 com que ja queda contestada a la Junta de Portaveus dono 
per reproduïda la informació, i només dir que és innecessari determinades maneres de dir les 
coses perquè en la distensió normal d’una reunió de Junta de Portaveus en les que es pot fer 
bromes en un ambient determinat després fer una exteriorització del que no és, docs tampoc 
em sembla correcte. Es veritat que el senyor Quim Duran va comentar que ja li havien explicat i 
va reproduir la informació que havia rebut, en aquest sentit no és echar un cable. Echar un 
cable en qualsevol cas significaria que nosaltres no sabem la informació o algun altre tipus de 
cosa, em fet una broma. 
Respecte a la 25/2013 vam parlar que tenint en compte l’escenari d’incertesa que teníem 
respecte als cobraments del 2012 amb un criteri de prudència volíem esperar encarar el 
pressupost 2013, perquè havia un escenari d’incertesa preocupant. Però evidentment això no 
significa que la màquina hagi de parar perquè nosaltres hem de fer un pressupost, i ens 
posarem a treballar demà mateix. No es preocupi que tindrem un calendari de treball per fer-lo 
en els propers mesos. 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’Alternativa 
d’Esquerres per Badia que diu: “Nosaltres no teníem previst demanar la paraula amb el tema 
de resolucions d’alcaldia perquè aquest grup municipal fa la seva tasca i ve a buscar la 
informació, a buscar els expedients, les resolucions i a mirar d’aclarir els dubtes que hi puguin 
sorgir. I això ho fem amb els serveis tècnics de l’Ajuntament, sigui amb Intervenció, Secretaria, 
amb qui s’escaigui, simplement això, si davant un dubte d’algun grup municipal, aquest 
portaveu podem donar un cop de ma a qui sigui així ho farem. Gràcies.” 
 
 
2. PRECS I PREGUNTES 
 
Obert el torn de precs i preguntes, 
 
El senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA formula les següents 
preguntes: 
 
2.1 Pàrquing carrer Saragossa  
 
Es la tercera ocasión que lo digo en este Consistorio como prec, y es la situación en la que se 
encuentra el parking de la calle Zaragoza, yo creo que es la tercera vez que lo digo, y muchas 
veces si había habido alguna intervención en este tema, pero es que es difícil ahora, ahora es 
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difícil entrar al parquing hay un barrizal y cada vez los agujeros son más profundos, y quería 
saber si había alguna previsión para arreglar esta situación que es bastante incómoda para los 
vecinos que hacen uso de este parking . 
2.2 Pàrquing Av. Burgos 
 
Sobre el parking, la legalización o normalización del parking de la avenida Burgos, la situación 
como está, si se han organizado ya como propietarios, y toda la situación esta, porque es un 
tema bastante que lo vamos dejando en el tiempo y como no hemos tenido respuesta sobre el 
tema pues me gustaría si pudiera ser saber si hay algún avance ya, si hay alguna gestoría o 
algún tipo de organización de los vecinos o de los propietarios de este parking.    
 
  
2.3  Lluminària av. Cantàbric, 1,3 i 5  
 
Por las nuevas tecnologías les he pasado una foto de Cantábrico, 3, 1 i 5. El hecho es que 
como hay un cambio del alumbrado eléctrico de la avenida Cantábrico y las farolas de esta 
zona están podridas, y si pudiera ser como ha habido un avance y una petita modificación del 
proyecto de enllumenat de Cantábrico, decir ya que se ha hecho, una pequeña intervención 
ahí de, ahora si mal no recuerdo decíamos que la modificación de ese proyecto costaba unos 
6000 euros, si pudiera ser que se ampliara la intervención más para cambiar estas farolas que 
están podridas.  
 
2.4 Parc Illes Balears 
 
La fuente de la calle Mallorca también es otro tema que ya ha salido aquí en Pleno y claro si se 
pudiera destinar para mejorar la situación de insalubridad que está padeciendo aquella zona 
seria importante.  
 
2.5 Av. Mediterráneo, 28 
 
Me gustaría también hacer referencia a una queja que nos ha llegado de l’av. Mediterráneo, 28 
que cuando hay lluvias, de hecho allí se cambió el tema de las cañerías y en vez de poner una 
cañería más gorda se puso una cañería más reducida y cuando llueve pues el agua sale por 
los... y entonces seria importante si se pudiera hacer alguna intervención en esta zona. 
 
2.6 Cavalcada Reis i protecció civil 
 
Esto lo hablo de cara al .. tenemos un año entero para prepararla la cabalgata de reyes 2014 y 
de hecho nos ha llegado alguna información de que se pusieron en contacto desde la regidoria 
o de los servicios pertinentes con la asociación de protección civil para este tema, para que 
prestara la seguridad, no había claro un proyecto, no había claro cuales eran las funciones y 
entonces claro la decisión fue de la asociación de no participar. Me gustaría cual fuera esto y 
bueno hemos tenido una primera reunión de la puesta en marcha de la protección civil, 
también sabemos que hay alguna reuniones previstas como el Director general de la 
Protección Civil que por algún motivo u otro no se han podido llevar a cabo, y me gustaría 
saber si está previsto, si está calendarizado por tener este encuentro con esta asociación.   
 
 
La senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit Popular formula les següents 
preguntes: 
 
3.1 Recursos Humans 
 
En primer lugar solicitamos un informe de recursos humanos sobre la situación actual del 
notificador/alguacil, no quiero dar el nombre aquí en el Pleno pero supongo que todos 
sabemos a quien nos estamos refiriendo. Solicitamos un informe sobre su situación actual 
laboral actual. 
3.2 Poliesportiu vell 
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En el mes de octubre creo que la representante de Convergència i Unió hizo una pregunta 
sobre el poli viejo, sobre un fallo que había, que la ducha del agua caliente, no se si le 
respondieron creo que se solucionó el problema. Pero actualmente nos han comentado que 
volvemos a tener ese problema, solicitaríamos una explicación en que consiste este problema 
porque se ha reproducido y un informe una contestación. 
 
3.3 Sistema teletreball 
 
Una pregunta muy simple, hay alguien en este Ayuntamiento que esté trabajando con el 
sistema de teletrabajo?  
 
3.4  Accidents laborals  
 
Por otro lado también solicitaríamos al departamento correspondiente que imaginamos que es 
el mismo que en la primera pregunta, un informe sobre los accidentes laborales en Badia, se 
entiende de los trabajadores de este Ayuntamiento, de las situaciones de los accidentes que 
han habido y la resolución de los mismos, motivos, etc. Adjuntado a este informe o aparte 
quien es el responsable de prevención de riesgos en este Ayuntamiento, el responsable, el 
técnico, imagino que será un técnico superior en prevención o algo similar. 
 
3.5 Pla de Pensions treballadors  
 
Y por último dado que lo he solicitado por correo, y he preguntado un par de veces y no se me 
ha contestado  todavía y ya hace unos meses, solicito información sobre el Plan de Pensiones 
de los trabajadores que lleva desde el año 2007 creo recordar, 2005, 2007 parado, no 
sabemos como se solucionó al final, que tipo de medida se llevó a cabo, donde y como fue a 
parar ese dinero, y de cara a los próximos presupuestos solicitamos por enésima vez esta 
información. 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup Municipal de 
Convergència i Unió que diu: “Només que com que la senyora Antonia m’ha citat, comentar 
que efectivament vaig demanar aquesta informació, i vaig demanar tot un seguit d’informes, no 
solament relatius als problemes tècnics que hi ha hagut al respecte de l’aigua, sinó també a 
determinats controls que s’havien fet sobre determinades qüestions i tant bon punt van estar 
els informes disponibles el regidor Lancho em va avisar de que estava a disposició a 
l’Ajuntament i per tant sí que estan disponibles, en tot cas sí que se’m va contestar.” 
 
El senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia formula 
els següents precs i preguntes: 
 
“Teníem preparades una sèrie de preguntes però en base al que han fet també la resta de 
grups farem un petit esment. Nosaltres en tot el que fa referència a preguntes envers a 
recursos humans atès que hi ha una reunió o hi haurà una reunió la setmana vinent que 
esperem concertar mateix dons reservarem les nostres opinions respecte de recursos humans 
per aquella reunió que creiem que és l’àmbit més adequat. 
 
4.1  Informació resolucions sobre ingressos  
 
Sobre el tema de les resolucions que hem parlat abans, ja ho hem comentat en Junta de 
Portaveus però ho faig públic aquí en Ple simplement que el que voldríem és que de totes 
aquelles resolucions on hi hagués una referència explícita a ingressos externs, docs atesa la 
situació de tresoreria de la casa, voldríem aquesta informació en comissió informativa. 
4.2 Programa Prepara 
 
També per altra banda quan parlàvem del programa Prepara i la rèplica que ha fet l’alcaldessa 
al company Santervás , els motiu de l’atur son molts i no sempre coincideixen amb un titular 
que tot sovint s’adequa amb espai i a un... en fi a un espai periodístic. El problema de l’atur a 
Badia una part potser la formació però aqui hi ha molta gent que està molt be preparada i que 
vol treballar, simplement com apunt. 
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Abans d’anar a les preguntes que teníem preparades fer una consideració al company Argueta 
en el sentit que fa referència a una sèrie d’actuacions a la via pública, i vull recordar el Ple 
ordinari del 30 de setembre al qual la regidora Escriva feia esment d’una sèrie de qüestions 
referents a la via pública i l’alcaldessa la va convidar a que notifiqués quan mes aviat millor tot 
allò que no està. És el que intentem fer per via interna i ni que sigui per via interna ni externa, 
passen els mesos i ni els gronxadors ni altres elements del mobiliari urbà son reposats. Anem 
directament al que teníem previst. 
 
4.3 Problemes de comunicació  
 
El Grup Municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia considera que aquest Ajuntament te 
un greu problema de comunicació, tenim un greu problema de comunicació. En primer lloc 
volem denunciar, posar de manifest, el retard en la comunicació de les actes de la Junta de 
Govern Local. La Junta de Govern Local, és el govern de la ciutat, que es troba cada dilluns a  
les onze i mitja a les dependències municipals, i el que entenem és que no poden passar 
catorze setmanes amb catorze actes, abans que els regidors de l’oposició que també son part 
del govern de la ciutat hi tinguin accés, això com a representants de la ciutadania, es a dir no 
podem rebre crec recordar un divendres 18 de gener, 14 actes des del 1 d’octubre, es a dir, el 
govern es reuneix cada setmana i governa, sense que l’oposició tingui coneixement durant 
catorze setmanes. Crec que això ho hem d’esmenar, crec que ho hem d’esmenar, i parlo dels 
representants dels ciutadans, de l’oposició en aquest cas, però també parlo dels ciutadans 
perquè qualsevol ciutadà o ciutadana, i per això parlo de problema de comunicació, que vulgui 
saber que està passant en aquest Ajuntament, no sabrà absolutament res del que passa en un 
Ple desprès del darrer Ple que va tenir lloc al juliol del 2012, des del juliol del 2012, i això és un 
problema de comunicació, d’informació, de transparència, i això ho hem de resoldre. De la 
mateixa manera, si qualsevol de les persones que està aquí, o que estigui a casa seva 
mitjançant el seu ordinador vol consultar aquestes mateixes actes de les juntes de govern local 
que es presenten al gener o en fi vostès governen des de l’octubre sense notificar-lo amb 
aquestes actes, doncs no ho podrà fer, perquè des de l’1 d’octubre no hi ha cap acta de la 
Junta de Govern Local penjada a la web municipal. Per tant, un ciutadà que vulgui saber que 
està passant aquí o be al Ple, o fa cas del que tuiteixen o facebookeixen les persones que per 
a qui som, per tant, crec que tenim un problema de comunicació i de transparència que hem de 
resoldre, o sigui abans estàvem parlant de la desafecció dels ciutadans envers la política i els 
partits polítics, i difícilment podrem revertir aquesta situació i menys en un context de crisi, en 
el qual és molt fàcil fer demagògia i populisme per dir que tots els polítics son iguals vull dir fem 
un esforç de transparència.  
 
4.4  factures mòbils 
 
Nosaltres vàrem entrar el 19 d’octubre una instància en el registre de l’Ajuntament, en la que 
demanàvem l’import total mes a mes de tots els terminals telefònics mòbils a càrrec de 
l’Ajuntament des del juny de 2011 i fins avui, i a mes a mes demanàvem una relació detallada 
de les factures dels telèfons mòbils assignats als càrrecs electes de la Corporació des de juny 
de 2011 i fins avui. Això és el que demanàvem el 19 d’octubre, vostès tenen l’obligació de 
contestar en menys d’un mes, i contesten, molt mes tard evidentment, però contesten de forma 
parcial. Perquè l’únic que fan és presentar l’import total mes a mes d’unes factures d’unes 
terminals de l’Ajuntament únicament del 2012, i no fan cap referència a quant gasta la senyora 
Alcaldessa en mòbil o quan gasta el portaveu de l’oposició en mòbil o quant gasta la senyora 
Escriva en mòbil. Jo crec que els representants dels ciutadans tenim dret a saber, a tenir 
aquesta informació, i evidentment els ciutadans tenen dret a tenir aquesta informació. Clar, en 
base a aquesta informació parcial incomplerta que vostès passen tard i malament, tenim un 
import que puja 13.794 euros, en terminals mòbils i no se si és molt o és poc pel servei que es 
presta, però que en tot cas en un context amb una crisi de tresoreria com la que tenim hauríem 
de revisar i hauríem de revisar tots, i la informació la volem, la informació la volem i la volem 
detallada, es a dir, no únicament el global, volem la informació global des de juny de 2011 
quan va començar la legislatura i volem l’import mes a mes de cada un, es a dir la factura de 
cada un dels terminals mòbils que tenim, els que tinguin, l’Alternativa d’Esquerres avui per avui 
disposa d’un només. Això seria la segona cosa que voldríem posar de manifest per afavorir la 
transparència. 
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4.5 memòria costos no obligatoris 2011 
 
En aquesta mateixa línea de transparència i en el context econòmic que ens trobem, ja ho vam 
manifestar en Junta de Portaveus en alguna de les reunions que hem tingut, però considerem 
que un document tant important com aquest que és la memòria de costos dels serveis no 
obligatoris del 2011 quan estem intentant arribar a acords i arribem a acords per caminar per 
resoldre el problema del finançament, del compliment del conveni de finançament de la 
Generalitat, creiem que aquesta informació s’ha de facilitat en comissió informativa 
d’economia, és prou important com perquè aquesta informació hi sigui, perquè es clar, entre 
d’altres coses, si volem reclamar la subvenció pels serveis no obligatoris, hem de saber quant 
costen aquests serveis no obligatoris. És un element claríssim per tenir informació que juga a 
favor nostre aquest informació, per poder després reclamar allò que considerem que és nostre, 
i a mes a mes, pugui servir com un primer pas per acabar d’establir el cost, l’estudi del cost i 
els serveis que reben, que presta l’Ajuntament i que reben els ciutadans de Badia. Per tant, 
transparència, si us plau, els documents importants en la via i forma que toquen. 
 
4.6 Apantallament acústic 
 
Fa poc s’ha fet l’anunci als mitjans de comunicació de finalment l’apantallament acústic que ha 
d’acompanyar l’autopista C-58. És ben sabut per tothom que l’Alternativa d’Esquerres no està 
d’acord amb la solució que finalment s’adoptarà perquè creiem, no, creiem no, perquè no 
resoldrà els problemes de soroll, ni tampoc resoldrà els problemes de contaminació. Però la 
pregunta va en aquest sentit, anem a veure, quan es va fer l’ampliació inicial de l’autopista, 
sense cap contraprestació per la ciutat, es a dir, vam perdre un tant per cent molt important del 
nostre territori sense contraprestacions, cap ni una crec jo, van desaparèixer entre 600 i 800 
arbres. El tinent d’alcalde d’aquest moment és el mateix tinent d’alcalde d’avui, van manifestar 
això sí, que aquells arbres desapareixerien, però que una vegada l’obra estigués acabada 
aquells arbres tornarien a aparèixer. Aquells arbres no han tornat a aparèixer. O que hi havia el 
compromís, sempre de paraula, és un defecte que tenim en aquesta ciutat, que tot ho tractem 
de paraula i desprès resulta que al final el que val son els papers. En definitiva els arbres no 
van tornar a aparèixer, llavors veiem amb molta preocupació que l’ampliació de l’autopista es 
carregarà uns altres arbres, sí, sí, bueno l’ampliació de l’autopista,l’apantallament acústic, hi ha 
algun compromís escrit, no de paraula, de que els mínims arbres que ja queden a la vora de 
l’autopista es repondran d’alguna manera? Perquè, tot el que no sigui un compromís escrit no 
ens serveis, al grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres no ens serveix. Llavors que és el 
que passa, vostès poden dir, no, no, es que això serà fantàstic perquè tindrem aquest 
apantallament acústic, entre tants metres i tants metres, que estarà cobert amb una coberta 
vegetal, que ningú, almenys nosaltres no sabem quin tipus d’acompanyament vegetal formarà 
part d’aquesta barrera sònica? Almenys a nosaltres no se’ns ha informat de quin tipus serà? 
Tampoc no tenim clar, en un futur, qui mantindrà aquesta coberta vegetal? Es a dir, no sabem, 
ni quin tipus de coberta? Ni qui la mantindrà? Ni si els arbres que hi ha h seran? Llavors serien 
aquestes tres preguntes en una.       
Això pel que fa al tema de l’arbrat que acompanyarà o pugui acompanyar a l’apantallament de 
la C-58. 
 
 4.7 Aigua 
 
L’última fa referència a l’aigua. Ja no parlarem ni del sabor de l’aigua, ni de la composició de 
l’aigua. Anem a veure. Aquí van haver uns ciutadans que fa mes d’un any van venir aquí a 
reclamar uns estudis, que van aparèixer fa uns deu dies, no vull, parlo de memòria, fa uns 10 
dies que ens van fer arribar als grups de l’oposició, que es van penjar també a la web 
municipal, sobre la composició química, si m’enganyo ja em corregireu, sobre la composició 
química de l’aigua. Podem parlar si aquests estudis son mes complex o menys incomplex, però 
no entrarem amb aquest tema. La qüestió és, que a nosaltres com a representants d’una part 
de la ciutadania se’ns explica: Això passa perquè Badia te una canonada principal, gran, única, 
es a dir, tot l’aigua de Badia entra per una canonada, resulta que aquesta canonada o està 
avariada o és susceptible de que s’avariï i tenim un problema perquè si s’avaria aquella 
canonada resulta que els 13 mil 14 mil habitants de Badia queden sense aigua, si? Estem 
parlant del que a nosaltres se’ns ha informat pel tema del canvi de l’aigua, molt be, aquesta 
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canonada be de l’aigua del Ter, i se’ns diu, no, no es que per una qüestió de seguretat, 
repeteixo seguretat d’abastiment, el que farem serà un bypass, es a dir nosaltres rebem l’aigua 
d’aquesta canonada del Ter, però farem un bypass perquè en cas de problemes sigui via 
avaria, o sigui via natural via sequera podem tenir aigua d’un altre lloc, d’allà on sigui, i ves per 
on resulta que aquest bypass connecta amb un altra canonada que no és tant gran, que és 
mes petita i aquesta aigua ja no és del Ter, aquesta aigua o és del Llobregat o és de la 
dessaladora del Prat crec que és? Ara ja no hi ha sequera, clar però a la dessaladora hi ha uns 
interessos econòmics molt potents perquè sigui en funcionament, que és el que passa? Que 
arriba un moment que l’Agència Catalana de l’Aigua te la clau de l’aixeta, mai més ben dit, no 
volia fer un acudit dolent, la clau de l’aixeta per dir, escolta aquesta aigua de on be del Ter o 
del Llobregat i és l’agència Catalana de l’aigua qui decideix quan, com i de quina manera i de 
quina qualitat veurem nosaltres el aigua. Ja no tenim la sobirania sobre l’aigua que nosaltres 
bavem. No es tracta de que, escolta jo tinc l’aigua bona, i l’aigua dolenta que la tingui el veí, no 
es tracta d’això, es tracta de que nosaltres defensem els interessos dels ciutadans de Badia 
que bevien un aigua bona i que el que hem de fer és lluitar pels nostres interessos que és 
continuar baven l’aigua bona fins que hi hagi una avaria o un cas extrem de sequera natural. I 
resulta que no hi ha avaria ni hi ha sequera natural, no, no, estem 48 %, 46,5 % estan els 
pantans. El problema en el seu moment quan es va posar la dessaladora del Prat en moviment 
totes les alertes estan basades entorn a un 20 % i estem entre el 46 i el 48 %. Per tant, ni hi ha 
avaria, ni hi ha sequera, però nosaltres no tenim l’aigua que teníem, i jo no estic parlant del 
sabor, estic parlant de que aquests senyors i senyores que escolten i els que estan afora, 
escolta no vull fer publicitat però qui no s’ha comprat la brita, ha hagut d’anar a comprar al 
super aquelles famoses aigües minerals, i fins i tot porto aquí, que escolta, hi ha una industria 
que és la de l’osmosis que va arrelant a Badia, i perquè va arrelant a Badia, pues perquè ja no 
tenim l’aigua de la qualitat que teníem, i ja acabo. Nosaltres el que demanem és, i volem 
aquesta carta, si es que s’ha enviat, volem la carta en la qual l’Ajuntament de Badia sol·licita 
l’aigua que rebíem, i ja està. Gràcies.”       
 
RESPOSTES ORALS 
 
L’alcaldessa pren la paraula i diu: “Tot el seguit d’informes que han demanat ja se’ls farem 
arribar, els temes de recursos humans ara li donaré la paraula a la senyora Montse Jiménez, i 
al senyor Juan Antonio Lancho per parlar del tema urbanisme, protecció civil, etc. 
 
 
 
 
 
1.1 Juntes de Govern 
 
Jo només volia fer dues pinzellades, primer respecte el tema de les Juntes. Fa no gaire se’ns 
va felicitar perquè el tema de les Juntes estaven arribant setmanalment, les actes de les 
Juntes, tot per correu electrònic, quan es produeix un retard, primer s’ha de preguntar si aquest 
retard obeeix a altres raons o és una intencionalitat, perquè fer determinades afirmacions, 
vostè està pressuposant que nosaltres no fem o no notifiquem les Juntes de Govern Local 
perquè no volem informar. Primer això no és cert, perquè tota la informació es dona, i es dona 
molta informació. Segon, moltes vegades fins i tot se’ls hi fa resum de moltes coses que vostès 
s’haurien de mirar, però bueno que nosaltres és la nostra feina perquè tenim dedicació i 
d’altres no en tenen, els que tenen de vegades venen i miren coses i a vegades ens demanen 
informes, que això ha de ser així. Però quan es parlen de les coses que no es fan, i queda el 
titular de que l’Ajuntament no informa, l’Ajuntament no passa les actes, l’Ajuntament no diu res, 
de vegades s’ha de dir que no és veritat, l’Ajuntament informa de moltes coses, hi ha coses 
que arriben amb retard, hi ha coses que no informa, però d’altres coses i moltes coses informa. 
Fem monogràfics, fem totes les reunions que calen, jo em reuneixo amb els regidors que m’ho 
demanen per qualsevol aclariment, fins i tot ens hem passat hores, hores, analitzant molta 
documentació perquè no s’entenia, o sigui que les coses s’han de dir, s’han de dir com s’han 
de dir, perquè jo perdo moltes hores explicant als regidors de l’oposició coses que no entenen 
perquè les entenguin, i no passa res, però les coses s’han de dir, totes, no només una part, 
s’han de dir totes, i les adaptacions d’horaris dels nostres regidors per la conciliació de la vida 
laboral dels regidors d’aquest Consistori, perquè no tinguin cap tipus de problema a la seva 
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feina, i ens passem hores, i moltes vegades fins les 10 del vespre, i això també s’ha de dir, 
s’ha de dir el que fa l’equip de govern, el que no fa s’ha de dir també evidentment, però el que 
fa també, i l’adaptació dels horaris perquè tothom tingui la informació que ha de tenir, i 
jornades monogràfiques totes les que calen, i hores i hores i moltes hores, i molts informes, 
molts, que es demanen i es donen, hi ha d’altres que no i que s’endarrereixen però molts que 
sí, i tot s’ha de dir, perquè després queda el que queda, el que ens interessa que es vegi, i jo 
dic que no és veritat, perquè si no un dia jo començaré a passar un relat de totes les jornades 
que fem, de tots els temes que s’informen i de tota la informació que es dona, això s’ha de dir 
la veritat i s’ha de dir la informació complerta no només una part, la parcial, la que ens 
interessa, l’equip de govern no informa, a l’oposició, obscurantisme, aquí tot està amagat. 
Tenen molts accessos a la informació. Respecte al tema de les Juntes de Govern Local 
accepto la crítica, ha estat fruit .. el discurs ha estat un altre, no informem, i no és veritat, us 
arribarà com els ha estat arribant fins ara i ja li explicaré després les dificultats que hem tingut 
dintre del nostre departament, les dificultats que ha tingut el personal del nostre departament 
per intentar arribar a punt, perquè de vegades la feina s’acumula, i quan ens fan un retret a 
nosaltres, a vegades s’ha de plantejar que aquest retret va mes enllà de nosaltres mateixos, i 
també hem de ser conscients tant que defensem a vegades a les persones que treballen a 
aquesta casa de vegades també hi ha coses que s’han de corregir evidentment però hi ha 
d’altres coses que son conseqüència d’incidències.      
 
1.2 Inversions 
 
Respecte del tema d’inversions, també és un tema recurrent, el gronxador de la Mediterrània 
és un tema molt recurrent. Tots som conscients de les dificultats financeres que pateix aquest 
Ajuntament. No ens arriben els diners de la Generalitat, portem tot el 2012 sense gairebé 
4.000 euros, evidentment no tenim capacitat d’inversió pròpia, i això ho sabem, hi ha coses 
que poden estar lligades a la inoperància, al pasotisme, a no se quantes coses, però hi ha 
d’altres que estan lligades a la incapacitat financera, i no en tenim capacitat financera per fer 
front a res, vostès saben les dificultats que hem estat patint tot el 2012, sí, no podem fer front a 
inversions, perquè estem fent front a moltes altres coses, a moltes despeses, perquè ara 
mateix nosaltres hem prioritzat despeses, saben les despeses que s’han prioritzat i les hem 
comentat i en molts casos estem d’acord amb la priorització de la despesa, jo contesto moltes 
de les coses que no es fan, no és perquè no es vulguin fer, jo també visc a Badia, i jo també 
em preocupo per la meva ciutat, i també consumeixo la mateixa aigua que tothom, també em 
preocupa la qualitat de l’aigua de Badia perquè les meves filles beuen aigua de Badia, i em 
preocupen les coses de la mateixa manera que a tots vostès. 
 
Dir que el tema de Sorea és la informació que ens ha arribat de l’empresa, nosaltres en el 
moment en que ens van comentar fer la intervenció també ho veiem igual que vostè, hi havia 
una canonada general, ens van oferir la possibilitat de obrir un altre abastament d’aigua perquè 
no passes el mateix que va passar el dia de Nadal, el dia que es va haver de tallar l’aigua de 
tot Badia, o vam veure be i ara està passat el que està passat, l’informe que ens ha enviat 
l’empresa és el que està penjat a la pàgina web, i sí que ens diu que hi ha una disminució 
preocupant de cabdal del Ter, és el que ens està dient a nosaltres l’empresa. Nosaltres hem 
demanat tornar a recuperar l’aigua del Ter. Nosaltres no som els que obrim i tanquen l’aixeta, 
no es preocupi que si vostè ho vol tot per paper ho tindrà tot amb paper, però de la mateixa 
manera demanarem totes les coses amb paper, perquè si vostè no es creu la meva paraula, si 
el que m’està dient és que no es creu la meva paraula m’ho diu, o la del meu regidor ens ho 
diu. 
Respecte del tema de l’apantallament acústic, la barrera sònica, o l’apantallament acústic, 
l’ampliació de la C-58 no és competència d’aquest Ajuntament, no ha estat una decisió pressa 
per nosaltres, i vostè diu, - es que tot a de quedar per escrit -, perquè el que no queda per 
escrit no es compleix, ja li dic jo que fins i tot el que està per escrit s’incompleix quan es vol, i 
para muestra un botón, el que estem reclamant en aquest Ple, això no és garantia de res, que 
evidentment hem d’estar a sobre, evidentment, i que hem tingut moltíssimes reunions, amb 
carreteres amb tots els governs per reclamar la reposició de l’arbrat ja li asseguro jo que hem 
tingut moltes, algunes he anat amb el regidor, d’altres ha anat el regidor sol, però hem tingut 
moltes, i amb el senyor Antonio Sabariego, nosaltres no som els que reposem el arbrat, la 
nostra responsabilitat és reclamar allò que considerem que es just per la nostra ciutat i 
evidentment és la reposició de l’arbrat i ho hem fet i ho continuarem fent. Garantia de que es 
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faci, no és la nostra competència,  i ara mateix vostè ho sap no en tenint cap ni una, 
probablement en altres etapes, però jo ja he perdut la fe en moltes coses.   
 
La senyora Montserrat Jiménez Tinenta d’alcaldessa d’Economia i Serveis Generals contesta 
les preguntes relacionades amb recursos humans: 
 
2. Recursos Humans 
 
Contestando a las preguntas de la Antonia del PP, el informe sobre los motivos sobre los 
accidentes de trabajo, lo concerniente a los accidentes de trabajo evidentemente lo 
pasaremos, el Plan de pensiones también, la información al respecto también la pasaremos, 
haremos el informe oportuno. Pedir informes sobre la situación actual laboral del 
notificador/alguacil como usted ha nombrado, bueno, en cualquier caso decirle que ahora 
mismo la situación es de incapacidad temporal , se encuentra de baja, no se que más informe 
podemos hacer a ese respecto, en cualquier caso es esa la información que tenemos. 
Al respecto de la pregunta de si hay algún trabajador en este Ayuntamiento que tenga la 
modalidad de teletrabajo? Por lo que yo se no hay nadie en este Ayuntamiento que tenga esa 
modalidad de trabajo. 
El responsable de prevención de riesgos en el Ayuntamiento es un servicio externo que está 
contratado con Egarsat, lo hace la mutua Egarsat, el servicio de prevención, es externo. Luego 
ampliamos información pero esa es la respuesta.  
Cerrar diciendo que me congratulo porque exista esa preocupación por parte de su formación 
política al respecto de la situación de los empleados de este Ayuntamiento, máxime teniendo 
en cuenta que su partido es el creador de estas leyes que han provocado el retroceso en la 
merma de derechos de los trabajadores y trabajadoras españole, entre los que se encuentran 
los trabajadores de este Ayuntamiento. 
El Tinent d’alcaldessa primer senyor Juan Antonio Lancho respon les següents qüestions:  
 
Son muchas cosas las que tengo que contestar, voy ha agrupar. Sobre la inversión en via 
pública, el famoso gronxador, que tiene hasta fans, me consta, hay fans que siguen el tema, y 
seguramente el día que podamos solucionar ese problema y algún que otro más, pues habrá 
diversos comentarios, que espero con ansia. Al margen de encajar mejor o peor esos 
comentarios, o ese chascarrillo continuado, sí que es verdad que hay una realidad de la que 
los 17 regidores y regidoras aquí presentes somos conscientes, que el 2012 nos guste más o 
nos guste menos lo hemos pasado con tiritas, y eso se ha visto y lo habéis comentado en 
alguna ocasión y yo creo que si repasamos las actas del 2012, estarán llenas de cositas de la 
vía pública de que hay que arreglar, hay que hacer..., sí, efectivamente, hay que hacerlas, lo 
que pasa es que para hacer ciertas cosas hay que hacer una inversión, y hay momentos como 
los que hemos vivido, que estamos viviendo hoy, porque hoy todavía no se ha solucionado el 
tema, no nos creamos que ahora lo vamos ha solucionar todo de golpe. Pues 
lamentablemente hay que priorizar, las pioridades han pasado por las personas, no tanto por la 
vía pública, y llega un momento en que cuando vas ha comprar cierto material pues la 
empresa te dice, oye cuando voy a cobrar? Porque esto es una cadena. Pues oye no te puedo 
garantizar cuando te voy ha poder pagar. Pues a lo mejor cierto material no te lo voy ha poder 
servir. Y eso nos lo hemos encontrado muchas veces. 
 
El parking de Zaragoza, no es una intervención donde la brigada pueda ir y pueda solucionarlo 
ellos solos, sino que hace falta traer material de fuera y comprar un material que el coste 
económico que supone a lo mejor hay que ir trampeándolo, que no quita que se tenga que 
solucionar, no estoy quitándole importancia, pero ahora mismo hay ciertos temas que no 
podemos afrontar, y es lamentable pero es así, es una realidad, y los 17 regidores y regidoras 
que estamos aquí presentes somos conscientes y conocedores de ello. En cuanto podamos, 
en cuanto tengamos capacidad económica, en cuanto las empresas vuelvan a trabajar con 
normalidad, pues se irán solucionando los pequeños problemas que tenemos del día a día, 
que un triste columpio a lo mejor alguien pensará que son cuatro duros, pero es que cuatro 
duros aquí, cuatro duros allí, hacen miles de euros, por lo tanto hay cosas donde no llegamos. 
Que yo entiendo que parte del trabajo de la oposición, es hacer este tipo de oposición, yo lo 
entiendo, puedo llegar ha tener cintura, pero llega un momento también en que pido un poquito 
de.. bueno vamos ha ayudarnos entre todos, pero bueno, en cuanto pueda parking de 
Zaragoza. Las farolas de Cantábrico, no solamente son las de Cantábrico, las que usted 
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mencionaba señor Argueta, sino que había alguna más en otros puntos del Municipio, 
entonces habrá que hacer un pensamiento ahora que tenemos el tema de los PUOSC de este 
mandato que entra y alguna cosa más, pues podemos valorar o mirar de decir hagamos una 
inversión seria y hagamos un cambio, una modificación del alumbrado pequeño que queda en 
el Municipio. Es una cosa a estudiar. Cosa que se puede hacer.  
 
El tema de barrera sónica, estoy de acuerdo con usted señor Quim, que hay que explicar las 
cosas y hay que decirlas. En la misma comisión informativa donde explicamos el tema de la 
barrera sónica, esta pasada, también explicamos que la empresa Gisa, que es la empresa de 
la Generalitat que se encarga de la infraestructura, de la inversión, estaba procediendo ha 
plantar árboles en el Municipio, cosa que pararon en el momento en que se dieron cuenta de 
que las obras de la barrera sónica, barrera correctora, iban a empezar inmediatamente, pero 
se explicó, están plantando árboles, reponiendo árboles, que son cuatro a lo mejor 17, que no 
avisaron no notificaron al Ayuntamiento que estaban iniciando las obras pero se detecto y se 
ha preguntado, que el proyecto de reposición del arbolado está dentro del proyecto de 
ampliación de la C58 y en la parte de Badia es un anexo dentro del proyecto de ampliación de 
la autopista C58 que tiene la Generalitat de Catalunya, que tenía este Ayuntamiento la 
legislatura pasada, que todos los grupos municipales cuentan con él, y que lo hemos tenido, lo 
hemos trabajado, y ahí aparece la reposición de los árboles, los plazos, las zonas, y todo, está 
por escrito. Está en un proyecto aprobado. No por nosotros, sino por la Generalitat de 
Catalunya. 
 
La barrera sónica, la medida correctora. Esta discusión la hemos tenido en este Pleno en 
infinidad de ocasiones, es cierto la barrera, las medidas correctoras que se van ha poner no 
son la panacea, hasta ahí le acepto la mayor, no lo voy a discutir, pero yo me alegra ver que 
en una época en la que estamos viviendo, donde la Generalitat de Catalunya afirma que no 
tiene ni un céntimo de euro en sus arcas, donde se están cuestionando si pagan o no pagan 
nóminas, y si tienen que ir al fondo de rescate y pedir, creo que son cerca de 9.000 millones de 
euros para el 2013, donde tienen una deuda con el Ayuntamiento de Badia del Vallès de casi 5 
millones de euros durante el 2012, que hayan puesto en marcha este proyecto, yo tenía mis 
dudas de que fueran a ejecutarlo, serias dudas, porque no le veía yo mucho futuro al tema. 
Pero efectivamente empiezan las obras, que habrá que estar encima de ellas para comprobar 
o intentar en la medida de las posibilidades para garantizar la seguridad de los trabajadores, 
trabajadoras que van ha hacer la barrera sónica, para garantizar la seguridad de la ciudadanía, 
pues sí que es verdad, tal como expliqué en la comisión informativa se van ha tener que 
proceder a la tala de algunos árboles, hemos pedido a la empresa y hemos rogado a la 
dirección facultativa de Gisa, que por favor, en la medida de lo posible intente proteger y salvar 
el mayor número de árboles, y en caso contrario una vez finalizada la obra, pues como hacen 
todas las obras, una vez finalizada la obra, se procede a restituir tal y como estaba, vía 
pública, alumbrado, parques infantiles, jardines, vallas perimetrales, y por supuesto árboles. 
Con un agravante, que está claro y puntualizo las palabras porque no las tengo en la cabeza, 
pero seguramente los 600 o 800 árboles yo no dije que los fuesen a replantar, porque? Porque 
no hay espacio, porque en el momento que coloquen la medida correctora, la barrera sónica, 
el espacio que va ha quedar va ha ser mínimo, eso lo tenemos todos claro desde el primer día, 
por lo tanto, en la medida de lo posible intentemos que la Generalitat cumpla, y proceda a 
finalizar en los plazos comprometidos la barrera sónica, a dejarla correctamente instalada, 
Badia podrá decir que tiene una pantalla acústica que no es muy común en el territorio del 
Estado español, salvo si te vas para el norte, que yo creo que es la mejor opción dentro de las 
opciones que teníamos, en lugar de un muro de hormigón con lo que eso supone, vamos ha 
tener una barrera sónica vegetal que el mantenimiento estará conectado a la red general de 
agua, a la nuestra, como las fuentes de beber agua, como los riegos automáticos que tenemos 
en los jardines, y que el mantenimiento será mínimo. Habrá una parte que tendrá que hacer 
carreteras, y habrá una parte que tendremos que asumir nosotros, porque? Porque somos los 
primeros interesados en que esto se haga y que se mantenga. 
Sobre el tema del agua. De Sorea. El informe no lo firmo yo, ni lo firma este Ayuntamiento, ni lo 
firma este Pleno, ni este equipo de gobierno, lo firma la empresa suministradora, a la que le 
presupongo, quiero, necesito presuponer, que tiene un cierto rigor. El ACA, nos guste más o 
menos, antes y ahora es la que gestiona el agua de Catalunya, antes y ahora. Yo no soy un 
experto en el tema de sequías, ni en niveles de pantano, ni si me dicen hay un 48%, hay un 
68% de caudal, yo ahora mismo no se decirle si eso es síntoma de sequía o no, no soy un 



 30 

experto, por lo tanto, ciertas valoraciones no me atrevo ha hacerlas, lo que sí que hago es 
confiar en las administraciones y en los organismos que gestionan este tema. Y lo que sí que 
vamos ha hacer, es seguir peleando, lo dijimos en la comisión informativa, se ha comentado 
en alguna otra ocasión, no se si la alcaldesa lo habrá comentado con los portavoces porque yo 
no estuve en la última junta de portavoces, pero vamos ha seguir peleando porque Badia 
tenga el agua que tenía antes, porque? Porque aquí todos vivimos aquí, es obvio, bebemos el 
agua, a mí no me apetece tener que gastar más dinero en agua para casa porque tengo que 
comprar agua de botella? No, ni a mí ni a ninguno de los presentes, vamos ha trabajar y 
vamos a pelear por el agua que teníamos todos, ahí, en esa lucha, nosotros estamos, y me 
alegra ver que la AEB también, o sea fantástico, estamos la mayoría, todos los grupos 
estamos de acuerdo, pues fantástico. Pero no demos a entender que lo que sucede, sucede 
porque los 7 miembros del equipo de gobierno, no, para dejarlo claro, en este proceso de 
claridad, de tal, pues lo hacemos todos. 
Sobre el tema de los teléfonos móviles, el viernes tendrá usted una relación de todos los 
consumos del 2011, no solamente del equipo de gobierno sino de todos los teléfonos móviles y 
de todas las líneas de teléfonos móviles que usa el Ayuntamiento, porque hay una cosa, en 
esos 13 mil euros anuales, hay que explicar no solamente está el consumo de los regidores, 
regidoras y teléfonos que usan personal del Ayuntamiento, sino también cuando tu llamas 
desde el fijo que tiene usted en su despacho a un teléfono externo, la llamada saliente es un 
móvil, hace el cambio y sale en un móvil, por tanto todo ese gasto está ahí, de toda la casa, lo 
tendrá el viernes, por separado, ningún problema. 
El tema de la protección civil, intentaré compartir en la medida de lo posible mi agenda 
institucional con todo el mundo no hay ningún problema, si es cierto hay una reunión pedida 
por este regidor al Director General de Protección Civil de la Generalitat de Catalunya, hay un 
par de fechas puestas pero no están confirmadas todavía, por tanto estamos a la espera de 
que se confirmen. 
Sobre el tema de la cabalgata de reyes. Bueno, podría entrar en versiones, y como creo que 
tampoco es el momento ni creo que sea el papel de este Pleno entrar a contrastar versiones o 
rumorología diversa.., yo espero que la asociación de Protección Civil de Badia del Vallès, 
como cualquier asociación del municipio autónomamente colabore en todas las actividades 
que se realizan en el Municipio, y ahí como regidor no tengo nada que decir, y en el momento 
que esté la protección civil constituida en el municipio como tal ligado a los presupuestos del 
2013, pues entonces harán otras funciones. Pero como asociación, pues como puede hacer el 
Club d e fotografía o cualquier entidad? Tienen libertad absoluta para hacer cualquier tipo de 
actividad, y ellos valoraran cual es el grado de implicación en el municipio en el tejido 
asociativo del mismo, pero es una valoración interna suya en la que yo no voy ha entrar, por 
supuesto. 
Y lo que me queda contestaré por escrito. Gracias.” 
 
A continuació l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup 
municipal del Partit Popular que diu: “Gracias. Desde el gobierno del PP de este municipio esta 
formación política del PP de Badia del Vallès siempre ha apostado por los trabajadores y 
trabajadoras de la casa y fuera de la casa, de ciudadanos y ciudadanas de Badia incluso 
posicionándose en muchas ocasiones, en cuanto a mociones, en cuanto a responsabilidades, 
en cuanto a todo, en contra algunas veces incluso de la directrices del partido nacional, porque 
consideramos que Badia es el objetivo y es aquello por lo que nos hemos responsabilizado ha 
luchar y a trabajar, y en lo que estaremos de acuerdo con todos siempre que eso suponga una 
mejora, con lo cual me alegro muchísimo de que se alegre muchísimo a su vez la señora 
Jiménez, de esta buena predisposición del Partido Popular. 
En segundo lugar agradecería a las personas de este consistorio que en los plenos cuando se 
dirijan a mí me digan la señora Antonia Escriva representante del PP igual que hace la señora 
alcaldesa y el resto de miembros, Antonia así agradecería que no me lo dijera más. 
Y por último, en cuanto al tema de la Mutua de Prevención Asat creo que es, entiendo que 
cuando hay algún tipo, cuando hay que activar algún tipo de servicio o algo, entiendo si estoy 
equivocada me corrige, se activa dicha mutua laboral para que actúe en consecuencia o para 
que de una información, como va la activación de esto, por escrito, ahora, no me importa. 
Gracias.”         
 
L’alcaldessa respon i diu que ja se passarà l’informe, i dona la paraula al senyor Quim Duran 
regidor del grup municipal de l’AEB que diu: “En primer lloc agrair el to del portaveu socialista, 
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comentar-li que el que va plantar Gisa van ser 16 arbres una cosa ínfima, però en tot cas 
agrair el seu to, i sí sabem que patim dificultats econòmiques però tal com hem comentat hem 
de prioritzar la despesa, en funció dels ingressos que anem tenint i potser haurem de veure si 
és més important una cosa que un altre i no torno a parlar d’allò que vostè coneix 
perfectament. 
Sobre l’alcaldessa que avui parla molt dels titulars, l’AEB no busca els titulars, intentem 
resoldre els problemes, jo li demanaria que no s’enfadés, que jo també visc a Badia i que quan 
parlàvem de no informació, estàvem parlant primer de constatar un fet, d’una documentació 
que no ha arribat i nosaltres forma part de la nostra tasca posar-lo de manifest. I parlàvem de 
desafecció i parlàvem de transparència per combatre aquesta desafecció, perquè els ciutadans 
tenen dret a saber que es parla aquí i que es decideix aquí, i el fet que no tinguin accés a un 
accés fàcil mitjançant un clic ho dificulta.  
Llavors en algun moment l’alcaldessa i li prego que no s’enfadi parlava de que si no li teníem 
confiança, i jo sempre dic que miri, la confiança es guanya. Llavors nosaltres el que diem és, 
no es tracta de ser puristes però si vostè, si l’Ajuntament tingués un document en el qual deia 
que una vegada la canonada petita estigués feta tornaríem a l’aigua de la canonada gran del 
Ter, pues otro gallo cantaria, que després en farien cas o no en farien cas, però nosaltres ara 
tenim un conveni signat amb la Generalitat que no s’ha compleix però avui hem aprovat un 
requeriment per poder-lo denunciar, i vostè que és advocada, que es lletrada, pues hauria de 
conèixer perfectament això. Gràcies.” 
 
L’alcaldessa pren la paraula i diu: “Només per dir que jo no m’enfado, en qualsevol cas 
contesto, a vegades amb més vehemència, però contesto perquè no m’agraden, no m’agrada 
sentir i jo defenso com puc que és amb la paraula, que és com m’he de defensar en aquest 
Ple. 
Segon, dir que jo no li he demanat confiança, evidentment mai li demanaré confiança, la única 
cosa que li he dit és que si creu en la meva paraula quan li dic les coses. Evidentment la 
confiança es guanya. La confiança és recíproca. 
Evidentment aquí tots volem resoldre els problemes, cadascú amb la nostra visió particular de 
les coses. Sí, només volia afegir que com advocada que soc li dic que a vegades determinats 
papers tenen validesa, d’altres malgrat que estiguin prescrits son manifestacions de voluntat 
amb la qual cosa la validesa legal no la dona el suport la dona la forma, i això no implica, el fet 
de que una cosa estigui per escrit no necessariament te validesa jurídica i és executable 
jurídicament.” 
     
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
són les vint hores i cinquanta minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa 
 


