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           08/2013
           
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE 
BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 31 DE JULIOL DE 2013 
 
Badia del Vallès, trenta-u de juliol de 2013 
 
El Ple de la corporació quan son les dinou hores, es  reuneix a la sala de sessions de l'edifici  de 
l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la  presidència de la  Sra. Eva Menor Cantador. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno  PSC 
Sra. Raquel Gracia Peral   PSC 
Sra. Montserrat Jiménez Molina  PSC 
Sra. Montserrat Carbonell Rosell  PSC 
Sr. Antonio Sabariego Guerrero  PSC 
Sr. Antonio Rodríguez Yañez   PSC  
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo  AEB 
Sr. Juan Carlos Santervás García  AEB 
Sra. Cristina Fàbregas Moreno   AEB 
Sra. Antonia Escrivà Castellanos  PP 
Sra. Saray Muñoz Contreras   PP 
Sr. Rafael Muñoz Contreras   PP 
Sr. Eusebio Argueta Chica   ICV-EUiA 
Sra. Marta Figueras i Badia   CiU 
Sr. Raúl Ortiz Parra    PXC 
 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica i l’interventor senyor Raúl 
López Borras.  
 
Excusa la seva presència la regidora del grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia 
senyora Montserrat Montañes Navarro. 
 
L’alcaldessa diu: “Abans de començar amb l’ordre del dia, farem un minut de silenci en record de 
les víctimes de l’accident que malauradament ha tingut lloc aquests darrers dies a Santiago. Ens 
aixequem...”   
 
Oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa i amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre  els 
assumptes de l'ordre del dia: 
 

I. PART DISPOSITIVA 
 

1. Aprovació d’acta de la sessió anterior 
2. Pressa de coneixement renúncia regidora (passa a l’últim punt de la part dispositiva)  
3. Assabentat informe Interventor  RDL 8/2013 
4. Suport a l’Il·ltre Col·legi d’Advocats de Sabadell 
5. Contra l’avantprojecte de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració 

local (ARSAL) 
6. A favor del manteniment dels serveis socials de proximitat en mans dels municipis i 

els consells comarcals 
7. Sobre la situació actual dels joves a Catalunya 
8. Ajuts de necessitats bàsiques infància 
9. Aprovació del Pla d’acció per a l’energia sostenible de Badia del Vallès 
10. Concurs servei de neteja dependències municipals (queda sobre la taula)  
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11. Moció CIU: Adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir 
12. Moció CIU: Adhesió a l’associació de municipis per la independència (es retira)  
13. Moció PXC: Condemna als atemptats terroristes perpetrats a Europa a mans de l’ 

integrisme islàmic 
14. Assumptes sobrevinguts 

 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL  
 

1. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia  
2. Precs i preguntes 

 
L’alcaldessa diu: “Abans de començar amb l’ordre del dia del Ple, volem fer lectura d’un acord de 
Junta de Portaveus que hem arribat fa una estona, en relació a demanar al Parlament de 
Catalunya la modificació de la llei de creació del municipi de Badia del Vallès, per a establir un 
sistema de finançament específic que permeti la consolidació de Badia del Vallès com a municipi 
independent. 
Mitjançant la Llei 1/94 de 22 de febrer, es va crear el municipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès. En el moment de la seva 
creació, ja es detalla les característiques especials socio-econòmiques i territorials que concorren 
en el nucli de Badia, i que justifiquen la seva independència. A l’esmentada Llei es determina per 
raons d’interès públic i social, un finançament transitori especial que es desenvolupa a la disposició 
transitòria tercera. Aquest període transitori es va establir en 10 anys en els que l’administració de 
la Generalitat es feia càrrec del finançament dels serveis no obligatoris existents a l’entrada en 
vigor de la llei. Una vegada finalitzat aquest període de 10 anys, l’Ajuntament de Badia del Vallès 
va manifestar que es mantenia la situació d’insuficiència de la hisenda municipal, i va sol.licitar de 
la Generalitat de Catalunya l’aprovació d’una fórmula transitòria de finançament fins l’aprovació 
definitiva d’un nou sistema de finançament especial per a garantir la viabilitat econòmica del 
municipi. El 31 de juliol de 2007 es va formalitzar un conveni entre la generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Badia del Vallès, relatiu a la pròrroga del finançament establert per a aquest 
municipi, per la disposició transitòria tercera. A l’expositiu 6è, ambdues parts expressaven que 
consideraven convenient l’establiment d’un nou sistema de finançament compensatori que haurà 
de preveure la Llei, i que substitueixi la reiterada disposició transitòria tercera. Badia del Vallès te 
un dèficit de finançament estructural des de la seva creació que continua inalterable, i que afecta 
seriosament a la prestació dels serveis a la ciutadania, essent la causa principal la insuficiència de 
base fiscal del municipi. L’anàl.lisi de l’evolució de la hisenda local durant aquests anys, comparada 
amb la d’altres municipis semblants a la nostra ciutat, mostra que el principal problema del 
finançament de Badia del Vallès rau en la insuficiència de base fiscal del municipi, i que aquesta ve 
motivada per la tipologia del total dels habitatges de la nostra ciutat. Anal.litzant la base fiscal del 
principal dels impostos obligatoris local, l’Impost de Béns Immobles, podem constatar que Badia 
del Vallès te actualment un valor cadastral mig per habitant de 16.184 euros. Aquesta valoració 
està directament relacionada amb la qualificació o qualitat i antiguitat del 100% de les edificacions, 
donant com a resultat el municipi amb característiques urbanes de menor valor cadastral per 
habitant de Catalunya. 
La mitjana de Catalunya dels municipis de 10 a 20.000 habitants, es situa en 59.593 euros. Aquest 
dèficit de capacitat fiscal respecte de l’IBI no es pot compensar dintre del municipi com es fa a la 
resta de municipis de Catalunya, generant una situació de desequilibri injust des de tots els punts 
de vista, i excepcional i únic respecte de la resta del país, que necessita sens dubtes una sol.lució 
en termes de cohesió territorial per part del Parlament de Catalunya. 
Insuficiència del terme municipal. Anal.litzant la resta d’impostos, podem constatar que el municipi 
no te en aquests moments zones d’activitat econòmica que permetin la localització d’activitats que 
per dimensions estiguin subjectes a l’Impost d’Activitats Econòmiques, i que no pot tenir-les amb 
caràcter significatiu per a la recaptació per la manca de terme municipal, 0,96 km2. L’Impost de 
Construccions i Obres és pràcticament residual al municipi, i l’Impost de Vehicles no presenta 
particularitats destacades, llevat de les relacionades amb la renda de la seva població.  
Renda disponible mitjana. La renda disponible mitjana de Badia del Vallès equival aproximadament 
al 94% de la renta mitjana del conjunt dels municipis agrupats, segons el Servei d’Informació 
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Econòmica de la Diputació de Barcelona,  municipis amb característiques semblants a Badia del 
Vallès en quan a població i renda, comportant un esforç en prestació de serveis per part de 
l’administració local.  
Inadeqüació a la legislació vigent. La pertinença d’un nou sistema de finançament específic pel 
municipi ve avalat també implícitament per allò establert per legislació vigent, en concret el que 
disposa l’article 7.1 sobre segregacions per a crear un nou municipi, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de 
les mancomunitats de Catalunya, quan estableix com a requisit que els nous municipis hauran de 
tenir com a mínim una capacitat fiscal igual o superior al 95% dels municipis existents del seu tram 
de població. Podem afirmar per tant, que a Badia del Vallès persisteix un dèficit de finançament i 
capacitat fiscal que és estructural. Aquest dèficit estructural té a més a més un caràcter permanent 
en la mesura que no es pot superar per l’acció ni les decisions de l’administració municipal, ja que 
ve condicionada per la realitat territorial i socioeconòmica del municipi, reconeguda i acceptada per 
la pròpia Llei de creació, i que fa de Badia del Vallès un municipi especial molt diferenciat de la 
resta de municipis de Catalunya. Per tot això, tots els portaveus dels grups municipals: PSC, AEB, 
PP, ICV-EUiA, CiU i PXC, acordem:  
Determinar que a la nostra ciutat existeix un dèficit de finançament estructural des de la seva 
creació, i que continua inalterable, que afecta seriosament a la prestació dels serveis de la 
ciutadania i que té la causa principal en la insuficiència de base fiscal del municipal, essent 
estructural i permanent, en la mesura que no es pot superar per l’acció ni les decisions de 
l’administració municipal. Aquest dèficit ve condicionat per la realitat territorial i socioeconòmica del 
municipi, reconeguda i acceptada per la pròpia Llei de Creació, i que fa de Badia del Vallès un 
municipi especial, molt diferenciat de la resta de Catalunya. El dèficit de capacitat fiscal genera una 
situació de desequilibri injust des de tots els punts de vista, excepcional i únic respecte la resta del 
país, que necessita sens dubtes una sol.lució en termes de cohesió territorial per part del 
Parlament de Catalunya. 
Demanar al Parlament de Catalunya la modificació de la Llei 1/94 de creació del municipi del 
Vallès, que ratifiqui la independència del municipi, i que estableixi un sistema de finançament 
específic que permeti la seva consolidació, i permeti que el nivell de serveis del municipi sigui 
equivalent al de municipis semblants. Es a dir, reclamem una sol.lució estructural i permanent, que 
reculli de forma ordinària els compromisos de la Llei de Creació, i faci possible l’acompliment dels 
principis constitucionals i de règim local sobre la insuficiència dels recursos municipals. Pretenem, 
per tant, un nou sistema de finançament diferenciat que garanteixi la suficiència financera del 
municipi per a fer efectius els drets de l’Estatut de Catalunya, la Constitució Espanyola i la Carta 
Europea d’Autonomia Local que reconeixen a tots els ciutadans. En concret es modificaran un 
seguit d’articulats de la modificació, establint una fórmula pel càlcul del dèficit estructural del 
municipi que sigui fix i inalterable. 
Sotmetrem aquesta decisió sobre el futur del municipi a l’opinió de la ciutadania. Per a fer-ho 
possible ens comprometem a treballar per a consensuar durant el mes de setembre un procés 
d’informació i participació ciutadana de caràcter vinculant. Aquest acord de Junta de Portaveus 
serà ratificat en un Ple extraordinari un cop aprovat el calendari del procés informatiu. En el propi 
acord establim una fórmula de càlcul del dèficit estructural, que si voleu ho llegeixo, però és una 
fórmula de càlcul que té el compte el valor cadastral dels habitatges de Badia del Vallès, el valor 
cadastral mig dels habitatges dels municipis de 10 a 20.000 habitants,i aquesta diferència es 
multiplica pel tipus de pressió fiscal en tant per cent, i pel nombre d’habitants de Badia del Vallès. 
Així mateix exigim també a la Generalitat de Catalunya i a l’Institut Català del Sòl per tal de 
potenciar la capacitat fiscal del municipi, l’efectiva cessió urgent , gratuïta i lliure de càrregues, de 
tots els terrenys del terme municipal que formen part de l’annex del Conveni de finançament. 
Aquest nou sistema de finançament que reclamem a la Generalitat s’ha de basar també en la 
corresponsabilitat fiscal entre la Generalitat de Catalunya i Badia del Vallès, i per això l’Ajuntament 
de Badia es compromet a uns increments progressius i assumibles, tenint en compte la renda que 
hem posat abans, la renda mitjana dels habitants de Badia del Vallès i que sigui assumible, per a 
arribar en un termini de 5 anys al tipus mig dels municipis de característiques similars a Badia del 
Vallès, que es situa en el 2012 en el 0,78. Passaríem llavors a la part dispositiva”. 
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L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Simplement dir que jo crec que es un bon acord, que ens ha costat molt arribar a aquest 
punt d’unió tots plegats, però que finalment hem pogut trobar la manera de canalitzar tot allò que 
nosaltres volíem per tal de poder garantir el millor dels futurs possibles per al nostre municipi. Per 
tant, simplement crec que ens hem de felicitar i agrair a tots plegats l’esforç que hem de fer de 
diàleg i de cessió, que sempre implica el diàleg en si mateix. Gràcies”. 
 
Seguidament intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Moltes 
gràcies. Aquest acord que acaba de llegir l’alcaldessa és fruït de 21 reunions extraordinàries de 
Junta de Portaveus, vull dir que es un acord molt treballat, molt meditat. Des de l’AEB creiem que si 
aquest acord arriba a un bon port, justifica tota la legislatura. És probablement l’acord més 
important al que podem arribar en aquest municipi. Igualment l’AEB valora especialment que al 
mes de setembre es treballi per a arribar a un consens sobre el procés participatiu, i que aquest 
procés participatiu on la ciutadania tingui caràcter vinculant, es a dir que Badia no proposarà al 
Parlament de Catalunya res que no estigui avalat per la ciutadania. Moltes gràcies”. 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup muncipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Yo pienso que es un momento importante para Badia. Estamos 
empezando a caminar aunque sea un poco tarde, pero empezamos a caminar. Es un buen 
acuerdo, nos ha costado y ha tardado en llegar, pero ha llegado. Supongo que esta tardanza sea 
fruto del trabajo y del esfuerzo, y de las aportaciones y de ponerlo en conocimiento de toda la 
ciudadanía. Yo simplemente pienso que ahora ya no queda más que decir que felicitarnos, y yo 
nos las he contado si son 21 reuniones, pero que hemos tenido muchas reuniones si que han sido, 
muchas reuniones, y no tengo porque dudar de la cantidad, pero si que si son 21 reuniones, son 21 
reuniones que hemos estado trabajando codo con codo los representantes de los ciudadanos por 
el mejor y por el bien de Badia, para ver si podemos salir de esta en la que nos han metido. 
Gracias”. 
 
Intervé a continuació la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. No estaba en nuestro planteamiento el hablar pero puesto que lo 
hacemos, pues es cierto que nos hemos de felicitar todos. Y nos hemos de felicitar porque cuando 
el objetivo en general es el bienestar y el futuro de Badia, todos estamos de acuerdo. Cuando la 
situación de Badia se plantea en un futuro, y ese futuro es incierto, todos estamos de acuerdo, creo 
que eso es para felicitarnos todos. Que todos, cada uno con 20, con 30, con las reuniones que 
hagan falta, llegamos a un acuerdo para que en un plazo relativamente corto de tiempo tengamos 
una seguridad de futuro. Gracias”. 
 
L’alcaldessa diu: “Yo en principio tampoco había pensado hablar, ya que es un tema que 
trataremos en el mes de septiembre, y se hablará en concreto de esta propuesta. Solamente 
agradecer el esfuerzo y dedicación de todos los grupos municipales en el trabajo de esta 
propuesta, que yo creo que sin duda marcará, si realmente el Parlament de Catalunya la recoge 
como suya y realmente se modifica la Ley de Creación del municipio en los términos que pedimos, 
puede suponer un antes y un después en la vida de nuestra ciudad. Creo que hemos hecho un 
buen trabajo, un trabajo muy serio, con unos argumentos de peso, unos argumentos objetivos, y 
esperemos que sean bien recibidos por todos los grupos con representación en el Parlament de 
Catalunya”. 
    
L’alcaldessa diu: “Comencem la part dispositiva. Comentar que hi ha una alteració en l’ordre dels 
punts, per a posar en el punt final la presa de coneixement de la renúncia perquè la regidora pugui 
participar en tots els punts del Ple”.  
 
 
I. PART DISPOSITIVA 
 
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
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S’aprova sense necessitat de lectura l’acta celebrada el dia 26 de juny de 2013  atès que tots els 
membres del consistori disposaven del text. 
 
 
2. ASSABENTAT INFORME INTERVENTOR RDL 8/2013 
 
La secretària dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula 
al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme, que diu: “Lo que hacemos con 
este punto del orden del dia que no se vota, sino que simplemente se notifica al Pleno para que 
seamos conocedores del mismo, es cumplir lo que está marcando el Real Decreto Ley 8/2013, que 
es el tercer y último acto de lo que inició el Gobierno del Estado con el denominado mecanismo de 
financiación para el pago de proveedores, que lo único que vamos a hacer es notificar al Ministerio 
de  Hacienda aquellos proveedores con los que tenemos deuda reconocida a fecha 31 de mayo, y 
que serán ellos los que cuando llegue el momento decidan si se acogen o no se acogen al cobro 
del mismo. Simplemente es una notificación, es informar al Ministerio de lo que tenemos y ya está”.   
 
Seguidament intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Gràcies, 
senyora Alcaldessa. Bé, el tercer punt diu assabentat de l’informe de l’interventor pel RDL 8/2013. 
Nosaltres com a representats públics ens donem per assabentats d’aquest informe d’Intervenció 
perquè ho recull el butlletí oficial de l’Estat, i simplement l’Ajuntament el que ha de fer es complir 
amb les seves obligacions envers l’administració central. Nosaltres el que voldríem es que aquest 
assabentat no únicament fos als representants de la ciutadania en un expedient concret, sinó que 
les persones que avui assisteixen al Ple i la ciutadania en general, hauria de tenir coneixement 
d’aquest informe que el que fa es notificar les obligacions que te reconegudes aquest Ajuntament, i 
ni que sigui per donar coneixement i assabentar les persones que avui assisteixen al Ple, es un 
total d’1.712.000,35 euros els quals es desglossa amb grans proveïdors. Es deu a CESPA 
645.685,00 euros. Es deu a CLECE 108.658,00 euros. Es deu a ENDESA 50.037,00 euros. Es deu 
a Pere Tarrés 7.244,00, a la Fundació Tallers 61.742,00, a Gas Natural 104.985,00 euros. Un altra 
a Gas Natural de 3.445,00 euros, i finalment tenim una obligació del que es deu d’aigua a SOREA 
de la friolera de 630.237,00 euros. Nosaltres quan diem que ens donem com a assabentats com a 
representants públics, aquí el que voldríem es que es donés per assabentada la ciutadania. Avui 
estem a juliol de 2013, i aquest mateix Ple a juliol de 2010, es a dir fa 3 anys, va aprovar una moció 
en la qual tots per unanimitat votàvem a favor que els deu principals proveïdors d’una banda, i les 
10 principals empreses a les quals l’Ajuntament tenia obligacions haurien d’estar publicades a la 
web de l’Ajuntament. I aquesta es una informació que nosaltres repetidament l’hem fer saber a 
l’equip de govern per activa i per passiva en d’altres Plens, dons es nega a la ciutadania una i altra 
vegada. Avui es només un exemple més. Moltes gràcies”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa 
d’Urbanisme, que diu: “Solamente por...no por puntualizar porque no es el tema, sino para ampliar 
la información. De la misma manera que la administración local, como este Ayuntamiento, hace un 
reconocimiento con el Ministerio de la deuda que tiene con ciertos proveedores a 31 de mayo, la 
Generalitat también tiene reconocido en su fichero en el Ministerio, la deuda que tiene con el 
Ayuntamiento de Badia del Vallès, que asciende quitando el convenio de financiación a más de 
300.000 euros aparte, para puntualizar al margen de lo que tenemos”.    
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup muncipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Esta información de la aplicación de esta norma legal que, como 
ha mencionado el Sr. Juan Antonio Lancho, sí que es un tercer apretón más de tuercas a la 
administración local, a la administración más próxima a los ciudadanos, y el habernos acogido a 
este Decreto Ley de financiación o de morosidad o de cumplimiento de las obligaciones de la 
administración local con los diferentes proveedores, pero nosotros sobre todo y casi siempre 
cuando son de suministros, pues esto también representa un incremento del coste presupuestario. 
Y en la primera parte, sino los técnicos de la casa ya me corregirán, pues ha comportado un gasto 
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muy importante para las finanzas municipales habernos acogido a esto. Entonces la crueldad, voy 
a utilizar este término, de esta medida de cara a la administración local, es que nos apretan más 
con la excusa de ayudarnos. Con la excusa de ayudarnos a la administración local nos va a costar 
sobre todo a este Ayuntamiento, entorno a 100.000 euros más el primer paso. Este segundo paso 
de 1.600.000 euros pues ya veremos, pues más o menos proporcionalmente puede costar lo 
mismo porque no es nada más y nada menos que acogernos al Instituto Oficial de Crédito”. 
 
Seguidament intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Moltes 
gràcies. Simplement voldríem recordar a l’alcaldessa que voldríem que es respectés l’ordre de 
paraules, perquè es la segona vegada que s’ha demanat paraula sobrevinguda. En el primer cas 
ho enteníem perfectament perquè era un acord extraordinari, però pregaríem a l’alcaldessa que 
aquest fet no es tornés a repetir. Gràcies”. 
 
L’alcaldessa diu: “Doncs, m’està demanant el portaveu de l’AEB que quan demani la paraula un 
regidor fora del seu torn que no li doni la paraula en el Ple?  
 
Seguidament intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “El que 
estem demanant es que en el moment en què vostè demana les paraules, doncs aixequin les...es 
demanin les paraules i es respecti aquest ordre, és simple”. 
 
L’alcaldessa: “Doncs si us plau li ha de demanar als regidors que no demanen la paraula quan els 
toca demanar la paraula i no pas a l’alcaldessa, perquè si li fa l’alcaldessa aquest prec, el que 
m’està demanant es que no li doni la paraula al portaveu d’Iniciativa”. 
 
 Seguidament intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “En tot 
cas preguem a la resta de regidors que respectin l’ordre de les paraules, però finalment qui te la 
potestat per a atorgar o no la paraula es vostè. Gràcies”. 
 
L’alcaldessa diu: “Doncs jo en ares a la participació dels regidors que tenen representació en 
aquest Ajuntament, malgrat que demani la paraula fora del seu torn, que ja li he recriminat un munt 
de vegades, soc la primera que li he cridat a l’ordre diverses vegades, si us plau no ho faci, però jo 
no li retiraré la paraula a un regidor per demanar-la fora de termini. 
Només per a contestar breument al plantejament que ha fet el regidor d’ICV-EUiA, si m’ho permet 
el meu portaveu que se que estava demanant la paraula, però contestaré jo per tancar aquest tema 
perquè no estem parlant...primer no estem parlant de quina es la quantitat que anirem a l’ICI o si 
anirem a l’ICI o si anirem en contra PI o no anirem en contra PI. Es un assabentat d’una informació 
que estem donant al Ministeri d’Hisenda. Després el que farem o no farem ja es discutirà en el seu 
moment. I també plantejar que sempre ho he explicat, però sembla ser que no s’entén. No es el 
mateix el resultat pressupostari, ni les quantitats pressupostades, ni l’efecte pressupostari de la 
tresoreria. Podem tenir deutes amb un resultat pressupostari positiu com es el que tenim. El 
resultat pressupostari es perquè hem fet una correcta previsió d’ingressos i una correcta previsió 
de despeses, que es el cas. Nosaltres hem tancat el 2012 amb un resultat positiu de més d’un milió 
d’euros, amb la qual cosa això significa comptablement que estem fent les coses ben fetes. Una 
altra cosa es que degut a la seva situació financera d’aquest Ajuntament i del endarreriment dels 
pagaments, i com ja ho hem explicat en diverses ocasions, nosaltres hem decidit prioritzar despesa 
social, els pagaments dels sous i els pagaments a les petites empreses en contra de les empreses 
grans que son les empreses subministradores de serveis com CESPA, CLECE i demés, amb la 
qual cosa evidentment el gruixut del deute que tenim son amb aquest tipus d’empreses, amb la 
majoria d’elles amb acords de pagament com en el cas de SOREA, que ja ho vam explicar fins i tot 
en aquest Ple, i el problema es que com vostè bé ha dit, el govern del PP no ens deixa exercir la 
nostra autonomia local de negociar i de negociar la nostra tresoreria o els nostres deutes amb els 
nostres proveïdors, i ens obliguen a fer-ho d’una determinada manera. Es això, ens obliguen a fer 
una cosa que no forma part de la voluntat d’aquest Ple, però com que ho diu una llei, nosaltres ho 
hem de fer. Hem donat la informació al Ministeri del deute, i després ja decidirem on anem amb 
aquestes mesures, quines fem per a no tenir pressions de tresoreria i ja ho discutirem entre tots 
plegats. Només per a fer aquests tipus d’aclariment”.     
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S’adopta el següent acord: 
 
Atès el que disposa l’article 16 del RDL 8/2013 de 28 de juny de mesures urgent contra la morositat 
de les administracions públiques i de recolzament a les entitats locals amb problemes financers, 
segons el qual fins al 19 de juliol de 2013, l’Interventor de l’Entitat Local haurà d’enviar per via 
telemàtica i amb signatura electrònica al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques una 
relació certificada en la que figuren les obligacions esmentades a l’article 3, i n’estarà obligat a 
informar al Ple de la respectiva corporació. 
 
Vist que s’ha procedit a l’esmentat enviament de la informació requerida telemàticament amb data 
18 de juliol de 2013. 
 
Vista la relació d’obligacions que s’adjunta, que d’acord amb el requisits de l’article 3 de 
l’esmentada norma s’han inclòs a la informació lliurada al Ministeri d’Hisenda. 
 
Vist l’informe d’intervenció. 
 
S’acorda: 
 
Únic: Donar-se per assabentat de la informació continguda a la relació certificada que acompanya 
aquest expedient lliurada amb temps i forma al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
d’acord amb l’informe d’Intervenció adjunt. 
 
 
3. SUPORT A L’IL·LTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE SABADELL 
 
Es dóna lectura a la proposta presentada. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC daremos nuestros apoyo al Colegio de Abogados 
de Sabadell”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Moltes gràcies, senyora Presidenta. En primer lloc agrair al PSC la breu i lleugera 
aportació que han fet en aquest punt, però en tot cas l’agraïm un cop més, i comentar que 
nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta d’acord, i ho farem perquè considerem que aquesta 
modificació de la llei estatal de col.legis professionals impulsada pel govern del PP, es una altra 
mostra dels esforços per a eliminar tot allò que impliqui o soni simplement a territorialització. 
Eliminar l’actual estructura dels col.legis professionals en aquest cas dels col.legis d’advocats per a 
establir a canvi un únic col.legi, ja sigui al final autonòmic o municipal, té un efecte directe sobre el 
servei que es passarà a oferir a les persones, molt més allunyat i distant des d’una perspectiva 
simplement deficient pel simple fet d’estar allunyada del territori en qüestió, que dificultarà sens 
dubte l’accés a la justícia dels ciutadans que no visquin a les capitals. Per tant, nosaltres com he dit 
votarem a favor del punt”.     
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup muncipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros votaremos a favor de esta propuesta. Pero me gustaría 
hacer un comentario, porque vemos esta reforma realmente sin sentido. Creemos que es 
una...suscribo el comentario o la intervención de la representante de CiU, pero es que además esto 
no mejora el servicio ni abarata el servicio a los ciudadanos y todo lo contrario. Los ciudadanos de 
la comarca que necesiten la justicia gratuïta y en los tiempos que corren y con la que nos están 
echando encima, mas de uno la necesita. Y esta reforma que nos plantea al gobierno central del 
Estado de centralizar los colegios de abogados, la vemos sin sentido, y por lo tanto, por supuesto 
que apoyamos la solicitud del Colegio de Abogados de Sabadell”.  
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Intervé a continuació la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Como se ha leído, es un anteproyecto de ley, con lo cual todavía no 
tenemos perfiladas ni hay establecido ningún tipo de formalización en cuanto a esta ley, con lo cual 
por lo que nos ha llegado a nosotros se van a recoger aportaciones y se va a establecer un 
diálogo. Nosotros nos abstenemos hasta saber realmente en que proceso y como queda esta ley”.  
 
Seguidament intervé la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Gràcies, senyora Alcaldessa. Des de l’AEB donarem suport a aquesta moció perquè entenem que 
tots els col.legis d’advocats son imprescindibles i necessaris, no en sobra ni un. L’existència dels 
col.legis a ciutats com Sabadell, Terrassa, Mataró, Granollers, permeten l’accés ràpid als ciutadans 
de la justícia i a l’exercici del dret a la defensa. Tal i com va expressar el president del Consejo 
General de la Abogacía Carlos Carnicer, els advocats estan per a defensar el ciutadans. Sense 
defensa no hi ha justícia, i sense justícia no hi ha estat de dret”. 
 
 
L’alcaldessa diu: “Evidentment es una mostra més de la política recentralitzadora d’aquest govern. 
Nosaltres apostem per la proximitat perquè evidentment es la que garanteix l’accés de la ciutadania 
als drets, i comentar a la Sra. Antonia del PP que malgrat que sigui un avantprojecte de llei dubto molt 
que aquest govern tingui una capacitat de diàleg suficient per a acceptar les propostes que s’han fet 
arribar o que estan arribant amb totes les modificacions normatives que porta a terme. En qualsevol 
cas com es recullen aportacions, aquesta es la nostra”.  
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria amb 13 vots a favor (7 PSC, 4 AEB, 1 ICV-EUiA, 1 
CiU, 1 PXC) i tres abstencions (PP).  
 
S’acorda: 
 
Atès que a la vista de la disposició final 7a inclosa a l’esborrany de l’avantprojecte de Llei de 
serveis professionals impulsat per l’executiu central, que modifica la Llei estatal de col·legis 
professionals i que, entre altres mesures modifica l’actual estructura dels col·legis professionals 
establint un únic col·legi autonòmic o provincial, i, per tant, suprimint els col·legis professionals 
anomenats de partit com el de Sabadell.  
 
S’acorda: 
 
Primer. Manifestar el més enèrgic rebuig a la possibilitat que l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 
Sabadell desaparegui o que sigui obligat a modificar la seva estructura i independència corporativa 
actuals, en tractar-se d’una institució centenària i que, des de sempre, ha prestat un extraordinari 
servei a la societat i, en especial, a la ciutadania de la seva demarcació, com ara els habitants del 
terme municipal de Badia del Vallès. 
 
Segon. La necessitat de preservar i garantir la pervivència d’una corporació com l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Sabadell que, al marge de dignificar i defensar des de l’any 1905 la professió, els 
seus col·legiats i l’Estat de dret, històricament ha mantingut i manté una presència i un pes 
específic molt significatius en tot l’entramat social, jurídic i corporatiu de la seva àrea d’influència. 
 
Tercer. L’imprescindible manteniment del Col·legi d’Advocats de Sabadell com a element bàsic de 
l’estructura institucional de la societat civil, en la qual destaca pel seu paper de garant de l’accés a 
la justícia de tots els ciutadans i ciutadanes, als quals presten aquest servei fonamental amb una 
proximitat i immediatesa que redunda en una millor defensa dels seus drets i llibertats. 
 
Quart. Exigir a l’executiu central que rectifiqui i que no aprovi i suprimeixi la disposició final 7a 
inclosa a l’Avantprojecte de llei de serveis professionals, deixant sense efecte la pretesa 
modificació de l’actual estructura i àmbit territorial dels col·legis professionals i preservant, 
d’aquesta manera, la pervivència dels col·legis de partit com el Col·legi d’Advocats de Sabadell. 
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4. CONTRA L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE 

L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (ARSAL) 
 
Es dóna lectura a la proposta presentada. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC no estamos de acuerdo con este anteproyecto de 
ley que quiere sacar adelante, pero tampoco compartimos todo el texto de la moción, por lo cual 
nos mantendremos en la abstención”.    
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Aquest avantprojecte es una altra mostra de l’obsessió 
centralitzadora del PP. Què es pretén aconseguir amb aquesta proposta? Eliminar part de les 
competències de les administracions municipals, però particularment incorporant determinats 
elements que permetran la interferència centralitzada directa sobre l’acció dels ajuntaments. Per si 
això fos poc, aquest avantprojecte implica modificacions normatives que diferencien la quantitat i la 
qualitat dels serveis públics que els Ajuntaments presten als ciutadans, i això és greu per a tothom, 
però particularment rellevant en un partit que es passa el dia apel.lant a la Constitució quan, per a 
posar un exemple aleatori, una comunitat autònoma demana poder exercir quelcom tan democràtic 
com el seu dret a decidir i a ser reconegut com a subjecte polític. L’ARSAL va en contra de la 
Constitució Espanyola, que reconeix la igualtat en l’exercici dels drets de les persones. Un cop 
més, la lectura restrictiva que el PP defensa de la carta magna, implica ser tractada com a paraula 
de Deu i en conseqüència no és susceptible de ser modificada ni tant sols qüestionada quan no 
interessa, però saltar-se-la a la torera quan convé. Aquest es un clar exemple. A més a més, 
aquest avantprojecte també va en contra de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, però això darrer ja 
no provoca sorpreses quan es tracta de quelcom que aprova el PP. El govern de l’Estat te com a 
únic discurs per a justificar aquests canvis, l’optimització de la despesa. I això també es una excusa 
per a encobrir el veritable objectiu de la reforma: la recentralització, com ja he dit abans. No es pot 
acusar als ajuntaments del dèficit de l’Estat espanyol quan els ens locals només son responsables 
del 5% d’aquest deute, i l’Estat del 77. Es el mateix discurs que utilitzen pel que fa a les 
autonomies. Qualsevol que escolti a president del govern parlant de les conseqüències que te per 
a Espanya l’elevat endeutament de les autonomies, tindrà dificultats per a creure que aquest es 
només un 18% respecte del 77 insisteixo, que te l’Estat, i que no està fent cap esforç per a reduir. 
L’esforç que el facin els altres.  
Per tots aquests motius i a més a més, perquè aquest avantprojecte vulnera, un cop més, les 
competències de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, nosaltres votarem a favor d’aquesta 
proposta d’acord”.        
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup muncipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros como fuerza municipalista no podemos estar de acuerdo con 
esta propuesta de reforma de la administración Local, porque lo único que pretende es la 
privatización de unos servicios que prestan los Ayuntamientos, y lo están haciendo muy bien, y la 
única intención que tiene el gobierno central del Estado de España es privatizarlos. Privatizar unos 
servicios elementales, unos servicios que son propios, que tienen que prestar las administraciones 
locales, los Ayuntamientos, porque son unos servicios que se dan a los vecinos que se conocen, 
que conocemos. Que sabemos su problemática, y por eso no podemos estar de acuerdo con esta 
reforma, y votaremos a favor de la propuesta que se lleva a debate en este Pleno”.  
 
Intervé a continuació la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Al igual que en el punto anterior, nosotros nos vamos a abstener, porque 
consideramos que a pesar de que cada uno es libre de pensar lo que quiera, es susceptible de 
mejoras y aportaciones y demás, hasta saber realmente, porque realmente tampoco el contexto del 
anteproyecto de ley sabemos realmente todo lo que en cuanto a servicios y demás todo lo que 
puede suponer. Por lo tanto, ante un proyecto realmente con peso y planteado, nos abstenemos”.  
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Seguidament intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Gràcies, 
senyora Alcaldessa. Bé, ens esperàvem això de que era un avantprojecte de la senyora Antonia. 
Diu “Avantprojecte de la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local”. Clar, jo li 
recordaria el que cantava i canta la Maria del Mar Bonet, que es “què volen aquesta gent”. Perquè 
clar, vostès parlen de racionalització quan just al començament del Ple estem parlant d’un acord 
d’un infrafinançament que és especialment particular i greu en el cas de Badia, però que es pot 
extrapolar a la resta de municipis. En democràcia mai no hi ha hagut un finançament pels ens 
locals i vostès ho saben molt bé, i es clar, vostès diuen el que s’ha de fer o el que han de fer els 
altres, però vostès fan coses ben diferents. Es a dir, nosaltres us demanem si es de racionalització 
financera aprovar una despesa militar de 873 milions d’euros que han aprovat fa poc, o si es de 
racionalització financera el condonar un deute de 36.000 milions d’euros que l’Estat, amb els 
nostres diners evidentment, va donar als bancs i que ha perdonat fa poc. Vostès parlen de 
racionalització i sostenibilitat i es clar, en aquest pressupost general del pastís resulta que el 53% 
es de l’administració de l’Estat. Racionalització. I resulta que vostès el que fan es duplicar unes 
institucions. Es a dir, si les transferències de cultura estan transferides, per què no eliminen el 
Ministeri de Cultura? Si les transferències d’educació estan transferides, per què no eliminen el 
Ministeri d’Educació? Si les transferències en sanitat  estan transferides, per què no elimimen el 
Ministeri de Sanitat? Van engruixant , van engruixant...Bé, això d’entrada. Evidentment aquesta 
moció no podem sinó estar d’acord perquè evidentment com afirma, redueix la nostra autonomia 
com a municipis, redueix encara més ja el migrat finançament local, i evidentment transmet la 
imatge de que si, son els ajuntaments que gasten, son els ajuntaments que ho fan malament. 
Vostès dupliquen i donen diners a bancs i militars. Estabilitat financera...bueno, doncs resulta que 
fins ara, com a administració més propera als ciutadans, el que hem fet els ajuntaments o el que 
han fet els ajuntaments es assumir competències que els hi eren impròpies, però que algú l’havia 
d’assumir simplement perquè hi havia una demanda ciutadana. Vostès el que fan amb aquest 
avantprojecte, que cuando el rio suena és evident que agua lleva, el que fa es buidar de 
competències aquests ajuntaments, tots els ens locals. I una de les coses que considerem també 
greu, es amb aquest assenyalament d’alcaldes i regidors i regidores, el que fan es que hi haurà 
política per a rics, perquè només la podran exercir els rics. Evidentment un dels factors més greus 
d’aquest avantprojecte de racionalització segons vostès, i sostenibilitat financera, es la privatització 
encoberta de multitud dels serveis municipals. Després d’aquesta proposta d’acord n’hi haurà una 
altra que parlarà específicament i ens referirem allà dels serveis socials, i el que està passant i el 
que passarà, es que hi ha multinacionals que ja estan veient com un insult de mercats en aquests 
serveis socials, i el mateix passarà amb molts d’altres serveis municipals. Vostès tenen la majoria i 
el que hem de fer tots plegats es llevar-li, ja ho hem repetit d’altres vegades en aquesta sala i ho 
fem avui tambè”.   
 
L’alcaldessa diu: “Creo que ya se ha dicho la mayoría de argumentos por los que hemos 
presentado esta moción para ser aprobada en el Pleno. Esta moción también es muy importante 
para esta ciudad y todas las ciudades, porque creo que es poner de manifiesto nuestra oposición 
brutal a un proyecto que tiene una importante carga ideológica, porque lo visten como un proyecto 
de racionalización y sostenibilidad de la administración local, cuando lo que se está intentado 
desde hace mucho tiempo es constantemente denostar la imagen, ya no de la administración local 
o de los regidores o de los representantes de la ciudadanía, sino en general de lo público. Lo 
público es aquello que cuesta mucho dinero, lo público es aquello que genera deuda, y lo privado 
es lo maravilloso, lo que nos da unos servicios excelentes, y lo que...la panacea de la gestión de 
cualquier tipo de servicio. Esta ley es el paso atrás más importante de la historia de la democracia, 
nos situa en un escenario en cuanto a distribución competencial y territorial de los años 70, poca 
broma. Estamos retrocediendo todos los años, todos los avances que se han hecho en 
descentralización en este país. También nos preocupa que no se haya hecho desde el consenso, 
no tiene ni siquiera el consenso de los propios alcaldes y regidores del PP. Tiene en contra todas 
las fuerzas políticas, y además tiene en contra al Consejo de Estado, que ya ha avanzado la 
posible inconstitucionalidad del anteproyecto. Sirve como excusa para presentar este proyecto 
como la solución para la administración local en que los ayuntamientos somos los malbaratadores 
de recursos y los culpables de endeudamiento público. Hemos puesto el dado todos encima de la 
mesa, pero es que la administración local es la administración menos endeudada de todas las 
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administraciones. La menos. Tiene un 5% del total de la deuda pública cuando el Estado tiene el 
77. Es que esto hay que decirlo constantemente. Es mentira que sea la administración local 
culpable de los males económicos de este país. Yo creo que antes habría que reformar otro tipo de 
administraciones antes que tocar la administración local. Y si se toca la administración local, lo que 
hay que tocar es el finançament de la administración local. Todos estos datos demuestran la gran 
eficiencia económica de la administración local a la hora de gestionar los recursos, porque somos 
la administración con más problemas financieros las que estamos padeciendo la crisis más 
directamente, porque estamos escuchando a nuestros vecinos y nuestras vecinas de mano, todos 
los días, los problemas que tienen, y los que estamos demostrando poder dar solución teniendo las 
cuentas más saneadas. Estamos reduciendo año tras año los números del déficit público, es que 
no se sostiene de ninguna de las maneras. Luego plantean que esta ley es la solución para la 
administración local, no solamente no es un ataque sino que es la solución porque va a clarificar 
todas las competencias, porque va a evitar duplicidades. Primero no clarifica competencias, elimina 
competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes que son el 95% de todos los 
municipios. Sólo el 5% de los municipios tienen más de 20.000 habitantes. Esto es un ataque 
contra el mundo local en general. Deja las Diputaciones la capacidad de decidir. Una Diputación 
que es un órgano que tiene delegada la representación por delegación de los que tenemos la 
representación de los ciudadanos, que ni siquiera tiene una representación directa de la 
ciudadanía, y deja en su mano la capacidad de decidir como y quien presta los servicios que 
recibirán nuestros ciudadanos. Es un ataque contra el principio de autonomía local y por tanto 
contra la democracia. No define las competencias municipales, en la mayoría de los casos son 
compartidas con las comunidades autónomas, y será la comunidad autónoma la que decidirá si la 
delega o no la delega y como la delega, y quien la gestiona. Por tanto es dejar las decisiones que 
afectan a la vida de nuestros conciudadanos en manos de otros organismos que no han sido 
elegidos directamente por los vecinos y vecinas. Es cierto que los ayuntamientos hemos asumido 
muchas competencias de las llamadas bajo mi punto de vista correctamente impropias, porque ya 
es un término despectivo, competencias impropias, pero lo hemos hecho por responsabilidad, para 
atender las necesidades de nuestros vecinos, y pongo ejemplos. ¿Qué son estas competencias 
impropias? Que impropiamente y de una manera, por duplicidad, porque hemos querido. Un dia 
nos levantamos y dijimos pues no es nuestra competencia pero la vamos a desarrollar. Las becas, 
ayudas de urgencia social, alimentos, todas las actividades de infancia y pequeña infancia que se 
hacen en esta ciudad. El recolzament als centres d’ensenyament. Todos los dispositivos de 
ensenyament que tiene esta ciudad, el dispositivo eina que hace de recolzament als centres 
educatius per a aconseguir minimitzar els efectes del fracàs escolar, tot això son competencias 
impropias. Los planes de ocupación. Llevamos dos años sin planes de ocupación, el Ayuntamiento 
con los recursos que tiene hace planes de ocupación. No los vamos a poder hacer. Y todo esto, 
¿Qué pasará con todo esto cuando no podamos hacer estas competencias? Pues no lo sabemos, 
porque el escenario es absolutamente incierto, sujeto a desarrollos posteriores que nadie sabe 
como se van a producir, no resuelve el problema de finançament local que es la verdadera petición 
que hacemos los Ayuntamientos. Nosotros pedimos que se resuelva el problema del finançament 
local, no lo resuelve, ni lo menciona, ni lo toca, ni lo pasa ni siquiera de puntillas. Determina un 
coste standard de los servicios públicos, el Estado es el que determinará qué costarán los servicios 
públicos, no será este Consistorio sino será el Estado el que determinará que costarán los servicios 
públicos, y en función de ese coste estandar te apañas. Tu tendrás que gastarte X en limpieza 
viaria, tendrás que gastarte X en limpieza viaria y tu te apañarás porque no te dejarán gastarte 
más, dejando criterios de territorialidad, no todos los municipios son iguales, no todos los 
municipios tienen la misma complejidad, unos tienen más territorio, otros tienen menos territorio o 
las circunstancias socioeconómicas de cada uno de los municipios, da igual, aplica tabla rasa para 
todos los ayuntamientos. Da igual la característica, la tipología de cada una de las ciudades. Es 
una de las cosas que le ha dicho el Consell d’Estat. Oye, que esto igual deberías en el coste 
estandar tener en cuenta estas cosas. Al final lo que será es la excusa para abaratar los costes, 
para reducir costes, para abrir la puerta a la privatización centralizando la mayoría de los servicios 
en manos de empresas privadas. En definitiva, los grandes derrotados de este proyecto de ley no 
somos los regidores y las regidoras, son los ciudadanos y las ciudadanas que son los que reciben 
los servicios de proximidad, que son los que dan garantía de calidad, los que garantizan la 
igualdad de oportunidades, los que permiten conocer directamente las personas que los reciben, y 
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por tanto permiten construir con estas personas, conjuntamente con ellas, el propio servicio, y por 
tanto es una garantía de calidad democrática sin duda de los servicios públicos, por eso nosotros 
considerábamos que era importante que el Ayuntamiento aprobara esta moción contra este 
avantprojecte de llei de bases de règim local”.         
 
Intervé a continuació la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Yo espero que en el momento en el que esta Ley sea aprobada, este 
anteproyecto de ley sea aprobado y mejorado indudablemente, todos sepamos reconocer al igual 
que ahora vemos todos aquellos problemas inciertos o no reflejados todavía, que sepamos ver 
también y recoger aquellas cosas que mejoran en algo. Desde luego es cierto que los municipios 
son únicamente el 5% de la deuda, estamos completamente de acuerdo, eso lo sabemos y lo 
hemos dicho por activa y por pasiva. Y le quería decir al representante de la AEB que ha hablado y 
ha comentado al inicio de su intervención que debido a esta ley estábamos donde estábamos, y 
que se remitía a recordar el primer punto de este Pleno. A mi me gustaría decirle al Sr. Duran que 
el tema de la sostenibilidad de Badia precisamente no tiene nada que ver con...posiblemente es un 
poco culpa de todos por hacerlo dignamente. Pero que en cualquier caso tiene que ver con este 
anteproyecto de ley ni con esta situación actual. El tema de la precariedad de Badia viene de 
bastante atrás”. 
 
Seguidament intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Bé, o jo 
no m’he explicat be o vostè no m’ha entès. El que he fet referència es que aquest avantprojecte de 
llei està parlant d’estabilitat financera, quan en realitat el que hem de parlar es de com millorem 
aquest infrafinançament que tenen tots els ajuntaments, i en el cas de Badia especialment. Crec 
que m’he expressat en aquest termes”.   
 
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 (1 PXC, 3 PP).  
 
S’acorda: 
 
El govern de l’Estat va fer públic al febrer de 2013 l’avantprojecte de llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local. El text proposat pel govern del PP, sota l’excusa de 
racionalitzar l’administració local i aconseguir un suposat estalvi econòmic, constitueix el major atac 
en democràcia als ens locals.  
 
Aquesta reforma és regressiva perquè centralitza els serveis municipals, redueix l’autonomia 
municipal, redueix les competències municipals, inclou elements d’intervenció centralitzada sobre 
l’acció de cada ens local, allunya els centres de decisió sobre el que afecta a la ciutadania de cada 
municipi, afecta a la qualitat i quantitat dels serveis que els ens locals presten a la ciutadania i 
redueix encara més el finançament dels ens locals.  
 
Els articles 140 i 142 de la Constitució Espanyola donen carta de naturalesa a l’autonomia 
municipal, com a principi bàsic del règim local, alhora que obliguen als poders públics estatal i 
autonòmic a garantir que els ens locals comptin amb els recursos suficients per tal d’exercir les 
seves atribucions. Els articles 84, 86, 87 i 88 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya garanteixen 
l’autonomia municipal, els principis de diferenciació, subsidiarietat, potestat normativa i la 
necessitat de garantir un finançament suficients dels ens locals.  
 
La Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeixen també la igualtat en 
l’exercici dels drets i llibertats constitucionals, independentment del lloc de residències de les 
persones. Per tant, no és constitucionalment viable qualsevol modificació normativa que diferenciï 
la quantitat i qualitat dels serveis públics vers la ciutadania.  
 
Els ajuntaments han estat una part fonamental en la construcció de la democràcia a Catalunya i a 
Espanya. Han jugat un paper decisiu en la cohesió social del país, en l’articulació del territori i en el 
progrés del país atesa la seva capacitat de garantir tot un seguit de serveis públics en pla 
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d’igualtat. El principi de subsidiarietat, conforme l’administració que millor resposta pot donar als 
problemes de la ciutadania és aquella que li és més propera, ha fet que els ajuntaments 
assumissin determinades competències que no li són obligades normativament però que, per 
responsabilitat envers la ciutadania, han dut a terme tot i estar-ne mancats dels recursos suficients. 
En àmbits com l’atenció social, l’educació, la salut, etc., la proximitat dels ajuntaments a la 
ciutadania són garantia d’eficiència i qualitat.  
 
El projecte del govern del PP pretén crear una opinió generalitzada conforme els ajuntaments són 
malbaratadors, poc eficients econòmicament i culpables de l’endeutament i l’excessiva despesa 
pública. La realitat és que els ajuntaments només són responsables del 14% del total de la 
despesa de les administracions públiques, contra el 53% de l’administració de l’estat i el 33% de 
les administracions autonòmiques. A més, segons dades del butlletí estadístic del Banc d’Espanya 
de l’abril de 2013 (http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/a1105.pdf), els ens locals són 
responsables de només el 5% del deute de les administracions públiques, mentre que l’Estat 
ostenta el 77% del deute públic i les Comunitats Autònomes el 18%. Amb aquestes dades, es 
demostra la gran eficiència econòmica de les administracions locals, tot i les greus limitacions de 
finançament que pateixen.  
 
El govern de l’estat ha centrat aquesta reforma en una pretesa “estabilitat financera” dels ens 
locals, quan s’ha palesat la completa insuficiència financera dels ens locals fruit de la manca d’un 
sistema de finançament adequat. Resulta contraproduent limitar la capacitat de gestió i despesa 
municipal, quan precisament el problema rau en la seva insuficiència financera, tot i  l’assumpció 
de nombroses competències impròpies com a resultat de la seva responsabilitat envers la 
ciutadania que governen.   
 
El govern de l’estat demostra amb aquesta reforma que no creu en els ajuntaments i, encara 
menys amb als ajuntaments petits. Els buida de competències amb l’excusa d’un suposat estalvi, i 
forçant a la ciutadania a incrementar les seves despeses en obligar-la a efectuar desplaçaments 
per tal d’exercir determinats drets, gaudir de determinats serveis i poder efectuar diverses gestions. 
Hi ha elements a la proposta de nova llei que inclou la possibilitat d’intervenir i suprimir els 
municipis de menys de 1.000 habitants –el 83% dels municipis espanyols-, forçant una reducció de 
gran magnitud de la democràcia a l’àmbit local.   
 
El projecte de llei esmentat culpabilitza a alcaldesses i alcaldes, regidores i regidors de 
malbaratament econòmic, forçant a reduir o suprimir cap tipus de remuneració, tot i que com 
assegura el propi govern de l’estat només suposarien el 2% d’estalvi total del conjunt de mesures 
proposades per aquesta llei. Mesures d’aquest tipus criminalitzen la dedicació de milers de 
regidores i de regidors, d’alcaldesses i d’alcaldes, a més de conduir la democràcia local vers un 
règim on només determinats sectors podrien entomar responsabilitats públiques a nivell local, 
atacant la mateixa base del règim democràtic.  
 
Aquesta reforma de tot el sistema de règim local presenta elements de reducció de la qualitat i del 
dret d’accés a diversos serveis públics. El fet de determinar un preu únic per servei pot comportar 
una privatització centralitzada de multitud de serveis municipals, efectuada de forma completament 
independent de les necessitats i realitats de cada municipi, alhora que allunya el centre de decisió 
de la ciutadania dels municipis, reduint i limitant absolutament el paper dels municipis. Aquest 
element deixa de banda criteris socials, territorials, de qualitat de vida, d’estructura socioeconòmica 
dels municipis, etc., provocant una uniformitat a la baixa en els serveis que amb tota seguretat 
limitarien la obligatòria igualtat en drets i serveis que té la ciutadania.  
 
Per tot el que s’ha exposat es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
  
Primer. Rebutjar totalment l’avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local presentada pel govern de l’estat atesa la vulneració de l’autonomia local, de les 
competències que l’estatut d’autonomia atorga a la Generalitat i al Parlament de Catalunya, per la 
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reducció de la democràcia local, per la recentralització que comporta i pel camí cap a la 
privatització generalitzada dels serveis públics municipals. 
 
Segon. Exigir al govern central que no vulneri la competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya sobre organització territorial i règim local. 
 
Tercer. Instar al govern de la Generalitat a defensar les competències que li atorga l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya en matèria de règim local. 
 
Quart. Demanar a la Generalitat de Catalunya que acceleri els tràmits de la nova llei de governs 
locals que ha de posar les bases d’una administració local pròpia, eficient, eficaç, que garanteixi 
serveis de qualitat en pla d’igualtat, que eviti duplicitats i confusions entre administracions, amb 
criteris de proximitat i subsidiarietat, i garantint el finançament adequat per als ens locals, tot 
blindant els municipis catalans i l’arquitectura del sistema de règim local català contra atacs com 
els que suposa l’avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
 
Cinquè. Instar al govern de l’estat a retirar l’actual avantprojecte i a que contempli tots els principis 
propis del règim local, com l’autonomia municipal, la igualtat en l’exercici dels drets i d’accés als 
serveis públics, la proximitat, la subsidiarietat i la suficiència financera. 
 
Sisè. Instar els govern de l’estat i de la Generalitat a l’elaboració d’un nou marc de finançament per 
al món local, més just, més eficaç i més eficient, al serveis de les polítiques locals. 
 
Setè. Reclamar a les administracions estatals i autonòmiques que compleixin amb les aportacions 
econòmiques pendents amb els ens locals, tal i com estableixen diverses lleis orgàniques, 
ordinàries, reglaments i sentència, i en especial que tenen com a àmbit d’actuació matèries socials, 
educatives i d’infraestructures.  
 
Vuitè. Reivindicar el paper dels ajuntaments com a l’administració més propera a la ciutadania, més 
eficient econòmicament, més horitzontalment democràtica i que presta serveis públics amb qualitat 
des de la màxima proximitat i adequació a les necessitats de la ciutadania. 
 
 
 
 
5. A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE PROXIMITAT EN MANS DELS 

MUNICIPIS I ELS CONSELLS COMARCALS 
 
 
Es dóna lectura a la proposta presentada. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Sólo decir que desde PXC en este punto también nos abstendremos”.    
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Gràcies. Bé, aquest punt, aquest acord a favor del manteniment dels serveis socials de 
proximitat en mans dels municipis i dels Consells Comarcals, es un punt que està estrictament lligat 
al punt que acabem d’aprovar ara mateix. De fet es una conseqüència directa del mateix amb 
l’aplicació pràctica que tindria si s’aprovés allò que ara mateix acabem de rebutjar tots plegats o 
gairebé tots. Per tant, simplement per no repetir-me i en coherència a l’orientació de vot i 
l’argumentari que acabo de desenvolupar ara mateix, nosaltres evidentment donarem suport a 
aquest punt”. 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup muncipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. El ejemplo claro del desmantelamiento de los servicios sociales o del 
desarrollo del Decreto, es esta medida que quiere aplicar el Estado, y por lo tanto es normal que un 
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Ayuntamiento y unos representantes de los ciudadanos ahora, en el mismo Pleno ya nos 
empecemos a posicionar en contra de una medida tan cruel que lo único que pretende es 
incrementar el sufrimiento y el sacrificio de tantos ciudadanos que requieren de estos servicios. Por 
lo tanto esto es algo más del punto anterior, por lo tanto votaremos a favor de esta propuesta”. 
 
Pren la paraula la senyora Saray Muñoz, regidora del grup municipal del PP, que diu: “Gracias Sra. 
Alcaldesa. Nosotros votaremos a favor”. 
 
Seguidament intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Gràcies 
senyora Alcaldessa. Bé, aquesta proposta d’acord es una perllongació de l’anterior, i ja ens hem 
referit a termes com bàsicament una privatització dels serveis socials públics. El que si que volien 
referir es que tenim entès que just ahir es va aprovar la llei d’ens locals catalana que imaginem que 
serà garantista en un intent (imaginem) de preservar l’atac frontal del PP a nivell estatal. En tot cas 
l’estudiarem, i respecte a la moció en sí estem d’acord i votarem favorablement”. 
 
Intervé la senyora Montserrat Carbonell, regidora de Benestar Social, que diu: “Podem afirmar que 
aquesta reforma pot suposar una retallada de 1.800 milions d’euros anuals en serveis socials als 
ens locals. Que poden afectar a 2 milions i mig d’usuaris, i posen en risc 70.000 llocs de treball en 
el termini d’un any. Conseqüències: les més directes. Abandonament de les persones i famílies 
més afectades per la crisi i trencament de la cohesió social. Què diu el Govern? Segons ells volen 
que els serveis socials siguin assumits i gestionats per les comunitats autònomes, cosa difícil de 
pensar amb les actuals dificultats de finançament que tenen. Què suggereixen? Que les comunitats 
autònomes deleguin o facin conveni amb les entitats locals, cosa que segons la mateixa reforma, 
exigiria la transferència del cost íntegre. Tornem a veure-ho difícil. És vergonyós veure como 
retallada rere retallada anem tornant enrere. Aquesta reforma no només afecta els serveis socials 
tal i com els coneixem, sinó que també afecta els centres d’informació i recursos per a dones i els 
centres d’acollida, i deixa en desemparament les dones víctimes de la violència de gènere. Els 
centres de dia, on els nostres grans son atesos, on poden gaudir d’activitats lúdiques i festives, que 
ja els hi toca, també es veuran afectats, i les vivendes tutelades, i els centres de convivència, i els 
menjadors per a persones grans, i els centres infantils i els centres d’atenció a les persones amb 
discapacitats. I...senyors dels Govern espanyol. Ja sabem que no escolta al poble, però escolti 
almenys a les entitats socials, al experts. No hi ha ningú que doni suport a aquest reforma, i molt 
menys en l’àmbit de serveis socials. Gràcies al Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya, al 
Col.legi d’Educadores i Educadors de Catalunya, al Col.legi Oficials de Pedagogs de Catalunya, al 
Col.legi de Psicòlegs de Catalunya i el Col.legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya per fer-nos 
arribar aquesta proposta. I gràcies també a tots els grups que donaran suport. Y ojalá, Sra. 
Antonia, tengamos que reconocer que nos estamos equivocando y que esta reforma sea la 
panacea para el país”.      
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria amb 15 vots a favor (7 PSC, 3 AEB, 3 PP, 1 ICV-
EUiA, 1 CiU), i 1 abstencions ( PXC).  
 
S’acorda: 
 
La proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, en 
el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una situació d’amenaça per a la continuïtat 
del sistema de Serveis Socials de responsabilitat pública, que al nostre país s’ha anat construint 
des dels anys 80. 
 
En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, posar en perill 
el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la garantia dels drets 
individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa democràtica i suposa un 
retorn a èpoques passades de precarietat social. Així mateix estaríem posant en perill un model de 
convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida. 
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Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de reforma de 
l’administració local, mostrem la nostra preocupació per les greus conseqüències que comportaria 
per la dignitat de les persones, la convivència cívica i la pau social el desmantellament del model 
de serveis socials arrelat al territori i al servei de les persones, especialment les més vulnerables. 
Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans gestors de la 
prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants. 
 
Per tot això, el Ple acorda: 
 
Primer. En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest avantprojecte, l’Ajuntament 
de Badia del Vallès demana al Govern de la Generalitat a que insti al Govern espanyol i als 
legisladors estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la continuïtat del finançament de la part 
corresponent a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les 
Corporacions Locals, assegurant el manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat 
en els governs locals. La situació social actual justifica la nostra exigència que, a més, respecta el 
principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la UE). 
 
Segon. Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol sinó 
que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament de Badia del Vallès insta al Govern de la Generalitat a 
garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis socials de proximitat a tot el 
territori. 
 
Tercer. Transmetre a la Generalitat de Catalunya els presents acords. 
 
 
6. SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DELS JOVES A CATALUNYA 
 
Es dóna lectura a la proposta presentada. 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i 
Cultural, que diu: “Gràcies, alcaldessa. Davant la situació que viuen les persones joves a 
Catalunya, i les dades que estan plasmades al text de la moció i que més o menys tothom 
coneixem, diversos grups parlamentaris, concretament tots excepte el PP, van promoure la 
celebració d’un Ple monogràfic sobre la situació dels joves a Catalunya, que es va celebrar el 
passat 24-25 de juliol, en el que es proposaven apart de debatre sobre la situació, no només la 
situació laboral dels joves sinó la situació general de possibilitats d’emancipació, salut, formació 
etc. Es proposava una sèrie de mesures o que s’aprovessin per part del govern de la Generalitat 
una sèrie de mesures encaminades a resoldre o almenys a millorar aquesta situació. Es va 
celebrar el Ple com comentava el 24-25 de juliol, i és veritat que es van aprovar una sèrie de 
mesures. Es va aconseguir que hagués una dotació pressupostària, es va aprovar per part de tots 
els grups parlamentaris que el Govern havia d’adoptar pressupostàriament aquestes mesures, 
sobretot encaminades a la millora de la formació, a la millora dels serveis d’assessorament, 
d’acompanyament, d’orientació juvenil, i en general la millora de l’ocupabilitat dels nostres joves. 
Estarem pendents de si finalment el Govern de la Generalitat du a terme aquestes mesures que es 
van aprovar per part del Parlament, que en definitiva demana que es desplegui el que estableix 
l’article 142 de l’Estatut d’Autonomia i com que el Govern de la Generalitat defensa amb tanta 
vehemència alguns articles de l’Estatut, esperem que defensi tots els altres. Que reconegui la 
joventut com a una prioritat, una competència exclusiva de la Generalitat. Estem segurs que ho 
farà. Simplement i per acabar, comentar que no tractem en aquesta moció de prioritzar la situació 
dels joves aturats per sobre d’altres col.lectius d’aturats. La situació ha arribat a un punt que no hi 
prioritat d’uns col.lectius per sobre dels altres, perquè cadascú dels col.lectius dels aturats pateix 
les seves angoixes. Simplement demanem que es tingui en compte les accions concretes perquè si 
creiem que cada col.lectiu necessita mesures diferents i que es tingui en compte mesures 
concretes per a pal.liar la situació dels joves del nostre país que com queda palès al text, es molt, 
molt dramàtica. 
Per acabar, agrair el vot favorable dels grups que ho donin”.       
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A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC daremos nuestro apoyo a la moción, ya que 
nosotros creemos que un gobierno, en este caso el de la Generalitat, que tiene una tasa de paro 
de un 52% entre los jóvenes, lo que tendría que hacer es centrarse en esto y dejarse, como antes 
ha salido el tema, para nosotros tendría que dejarse de tantas tonterías de derecho a decidir, de 
municipios por la independencia, etc. Lo que tendría que hacer es centrarse en municipios con la 
tasa de paro 0, etc. etc. Cosas que realmente me preocupan” .    
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Jo anava a comentar que ja s’havia general la taula, etc. 
etc., que havíem participat tots els grups excepte el PP i demés. Ja ho ha dit vostè, senyora Gracia, 
per tant jo no insistiré. Coincideixo amb vostè i tinc la més absoluta certesa de que el Govern de 
Catalunya defensarà tots i cadascun dels punts de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, on es 
defensen entre d’altres coses que tots els ciutadans de Catalunya som iguals, no com d’altres 
formacions defensen, i això si que no es cap tonteria”.   
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup muncipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Moltes gràcies, Marta. Porque yo pienso que la lacra social que tiene nuestra sociedad ahora 
mismo, es la que nos están echando encima, que ha llevado a más de 6.000.000 de ciudadanos a 
la empresa más grande de este país que es el desempleo. Y el desempleo es el proceso de 
autodestrucción personal cotidiano, dia a dia. Se pierde la ilusión y se pierde todo, por lo tanto yo 
felicito a Raquel en este caso por haber presentado esta propuesta, y como no puede ser de otra 
manera le daremos apoyo, porque creemos que este es un momento donde hay que estar y donde 
hay que apoyar, y donde hay que concretar medidas de fomento de la ocupación para los 
desempleados. Y agradezco la referencia que hacía a otros colectivos porque se que cuando 
discutíamos esta moción en la Comisión Informativa, pues yo hacía referencia a otros colectivos de 
mayor edad y que incluso nuestra sociedad los está excluyendo del mercado laboral, y hay que 
prestar especial atención a este colectivo que son las personas en situación de desempleo 
mayores de 45 años. Personalmente me gustaría, aparte de dar el apoyo a esta propuesta, decir 
que en lo que queda de año 2013 hagamos, elaboremos entre todos un plan de acción con 
medidas concretas para intentar aprobarla a final de año, que está incluida e incorporada en los 
presupuestos del 2014, y la podamos aprobar y la podamos desarrollar ya. Una propuesta que 
sería una medida concreta de fomento de la ocupación en los planes de empleo de este 
municipio”.  
 
Pren la paraula la senyora Saray Muñoz, regidora del grup municipal del PP, que diu: “Gracias Sra. 
Alcaldesa. Nosotros también daremos apoyo”. 
 
Seguidament intervé la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Gràcies, senyora Alcaldessa. Evidentment l’AEB votarà a favor d’aquesta moció perquè no podem 
votar en contra. L’atur juvenil també es un altre dels problemes que te el nostre municipi, per tant 
ens preocupa i ens preocupa molt. Ara bé, això no vol dir que aquesta moció no ens en sembli 
realment un brindis al sol, que diu molt però que fa molt poc. L’atur dels joves es el principal 
problema per a tots el governants, per a tots els partits polítics, i ho hem sentir a tot arreu. Ara el 
moviment es demostra caminant. Llavors els plans d’això no els hem vist per enlloc”. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat de tots els grups polítics. 
 
S’acorda: 
 
Les dades sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya posa de manifest la precària 
situació que pateix la joventut, convertint-los en un dels col·lectius més vulnerables enfront la 
dramàtica situació que ha generat la crisi econòmica. 
 
La taxa d'atur entre els i les joves de 16 a 24 anys actualment a Catalunya és d'un 52,7%, arribant 
a un nou màxim històric. A Catalunya hi ha 264.200 joves d’entre 16 i 29 anys a l’atur. L’atur de 
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llarga durada pels joves de 16 a 29 anys és del 18,8%, el que representa només una mica menys 
de la meitat del total joves aturats (39,9%). L’atur de llarga durada afecta més als joves (18,8%) 
que als adults (12,7%), deixant de ser un fenòmen exclusiu dels majors de 45 anys. 
 
Però l'anàlisis de la realitat va més enllà de les dades periòdiques de l'Enquesta de la Població 
Activa (EPA) i és que darrere d'aquestes dades hi ha joves en risc d'exclusió laboral 
desencadenant en exclusió social, veient minvades les seves possibilitats d'emancipació.  
 
Davant d'aquesta situació d'emergència nacional, el Parlament de Catalunya va acordar la 
cel·lebració d’un ple monogràfic sobre la situació de la joventut a Catalunya. Aquesta petició va ser 
refermada, també, a través d'una resolució aprovada per unanimitat el passat 2 de març a 
l'Assemblea General Ordinària del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la plataforma que 
aplega a 95 entitats juvenils d’àmbit nacional i consells locals de joventut d'arreu del país. 
 
La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per a la reforma del mercat 
laboral, especialment la situació laboral entre els i les joves, la taxa d'atur i la taxa d'ocupació. Les 
persones joves que s'amaguen darrere les dades no poden ser oblidades pels governs. Cal 
concentrar els esforços de tot un país en la lluita contra l'atur juvenil. No invertir en la joventut 
implica no invertir en el país, esdevenint un problema col·lectiu que necessita solucions reals si no 
volem que Catalunya deixi de ser un país per a joves. 
 
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès acorda: 
 
Primer. Continuar treballant des de l’Ajuntament amb els serveis d’orientació i acompanyament que 
s’ofereixen als i les joves, especialment entre els 16 i els 19 anys, per millorar els seus itineraris 
formatius que garanteixin més oportunitats d’ocupabilitat. 
Segon. Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que posi en marxa un pla de xoc 
contra l'atur juvenil amb polítiques específiques respecte la creació de nova ocupació i les 
condicions de treball dels joves, amb indicadors i eines que permetin avaluar el seu compliment. 
 
Tercer. Instar a les administracions a fomentar un canvi en el model productiu incrementant els 
recursos destinats a investigació. 
 
Quart. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que convoqui una taula de diàleg amb 
sindicats, associacions empresarials, sectors socials, forces polítiques i entitats municipalistes per 
pactar mesures per a la dinamització de l'economia i la reducció de l'atur juvenil. 
 
Cinquè. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la suficiència de recursos 
econòmics i humans per fer front a totes les necessitats de formació, orientació i intermediació 
laboral dels aturats/des, donant continuïtat laboral als orientadors del SOC. 
 
Sisè. Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya. 
 
 
7. AJUTS DE NECESSITATS BÀSIQUES INFÀNCIA 
 
Es dóna lectura a la proposta presentada. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup muncipal d’ICV-EUiA, 
que diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldessa. Como lo hice en la Comisión Informativa, quiero 
agradecer a los Servicios Técnicos del Ayuntamiento la información técnica que han incorporado a 
la propuesta de acuerdo, sobre todo datos que es lo más importante para saber de donde 
partimos, qué problemática tenemos, y hacia donde podemos orientar nuestras acciones. La 
propuesta tenía y tiene, y busca y pretende que ningún niño en nuestra sociedad, que estén 
becados durante el curso académico,  me referiero al curso académico 2012-2013 y el que 
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empieza ahora, pero claro teníamos este paréntesis de mitad de junio hasta la mitad de septiembre 
que las cosas quedaban medio colgadas, que no sabíamos muy bien como iba. Es verdad que el 
Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo y está haciendo un esfuerzo en el tema de las becas del Casal 
d’Estiu que está muy bien, el Casal de verano sólo dura en otros casos el mes de julio, pero hay un 
complemento de becas de la Cruz Roja de unos 60 niños, y eso es muy importante. En esta 
sociedad que vivimos nosotros, no podemos permitirnos que ningún niño, ninguna persona pase 
hambre literalmente. Yo creo que tiene que ser uno de nuestros principales retos como 
representantes de los ciudadanos, la lucha contra la pobreza y el hambre. Otras veces, en otros 
temas ya hemos hablado de la pobreza en general o de la pobreza energética, siempre me 
acuerdo de esta propuesta que hablamos en su momento, porque en invierno habían vecinos de 
Badia que estaban pasando frío. Pero es que ahora en verano hay gente que está pasando 
hambre, y esto en una sociedad democràtica, avanzada, no podemos permitirlo. Y hemos de 
buscar recursos de debajo de las piedras. Y es ahí donde yo también hoy como es el último Pleno 
de Marta Figueras, le quiero agradecer públicamente que ayer me envió y nos envió a todos, una 
demanda del Consell Comarcal a la Generalitat a través de una nota de prensa, porque ha habido 
un incremento de las solicitud de becas de un 13%. Han pasado de 8.000 y pico personas que han 
solicitado, a 9.000 y pico personas que han solicitado. Por lo tanto, y desde el 2011, las ayudas en 
este concepto están congeladas. Dicen que no son recortes, y a efectos relativos es verdad, no 
son recortes, pero a efectos reales si es un recorte, porque hay un incremento de la demanda y 
una merma de los recursos. Por lo tanto, yo en primer lugar agradezco las aportaciones que han 
hecho todos los grupos municipales, y especialmente a la información que nos enviado los 
Servicios Técnicos de la casa, y también agradezco el apoyo que vayais a var a esta propuesta”.       
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i 
Cultural, que diu: “Gràcies, alcaldessa. El argumentario sobre la moción, me sumo a lo que ha 
comentado el Sr. Argueta. Quería agradecerle en primer lugar, porque hay que decir que ICV-EUiA 
presentó esta moción en el Pleno pasado, y propusimos dejarla encima de la mesa para incorporar 
datos relativos concretamente a Badia, y para hacer un pequeño anàlisis sobre qué acciones se 
estaban llevando a cabo a este respecto desde el Ayuntamiento de Badia, así lo hizo y es por eso 
que se está debatiendo hoy en este Pleno esta moción. Agradecer que haya incorporado las 
propuestas que se han hecho desde el equipo de gobierno, así como del grupo de CiU que 
también ha hecho propuestas, y me sumo a lo que ha comentado el Sr. Argueta, y simplemente 
hacer un apunte. Es verdad que la situación dramàtica que tenemos respecto a las solicitudes de 
becas de comedor, se nos convocó a los regidores y regidoras por parte del Consell Comarcal, la 
presidenta de la Comissió Informativa d’Ensenyament, que es nuestra regidora Marta Figueras, a 
una reunión para explicarnos cual era la situación respecto a las solicitudes que habían habido en 
la comarca y respecto a la situación presupuestaria. En ese momento no había confirmación de 
cual iba a ser la cantidad presupuestaria que se nos iba a asignar para las becas, pero mucho nos 
temíamos que iba a seguir siendo la congelación, y por desgracia hoy hemos tenido la 
confirmación de que de momento al menos así es. Así se nos ha comunicado por parte del Consell 
Comarcal, la situación es que habiendo habido un aumento en el número de solicitudes de becas 
de comedor, la nota para acceder a las becas sube, con lo cual habrá muchas personas en 
situación dramàtica, que si no se remedia quedarán fuera de las becas que otorga el Consell 
Comarcal. Como siempre seremos los Ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Badia, los 
que tendremos que paliar esta situación, los que tendremos que subsidiariamente otorgar estas 
becas, y un poco lo que habíamos incluido en la moción era por un lado denunciar que los 
Ayuntamientos, ya no el Ayuntamiento de Badia, porque es una situación general, en todos los 
Ayuntamientos nos encontramos solos en la prestación de determinadas prestaciones, las becas 
de comedor que se otorgan son del todo insuficientes, y además no contempla el período no 
escolar, cosa que tenemos que hacer los Ayuntamientos, y no podemos asumir más, con lo cual 
creemos que lo más importante de esta moción es no ya pedir sino casi exigir al resto de 
administraciones que, como hoy hacemos...bueno, como venimos haciendo desde hace mucho 
tiempo y hoy declaramos en esta moción, esto es una prioridad o es la prioridad, en mayúsculas, 
para el Ayuntamiento, pues que también lo sea para el resto de administraciones, porque no puede 
ser que haya nadie que no pueda comer, esta es la prioridad. Y asímismo, buscar el apoyo de 
entidades sociales que trabajan también temas de infancia, pero que también están viendo 
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recortadas sus aportaciones presupuestarias, con lo cual al igual que los Ayuntamientos cada vez 
lo tienen más difícil. Agradecer el trabajo conjunto, agradecer el agradecimiento que se ha hecho a 
los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, usted ya lo hizo directamente pero se lo haré llegar, yo 
también creo que han hecho un muy buen trabajo, lo seguiremos haciendo, y un poco 
comprometernos a hacer un seguimiento atento y continuado a esta situación general de 
necesidades básicas de la población de Badia, pero con especial atención a la infancia”.    
 
Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Suscribirme a lo 
que ha dicho, se que en las Comisiones Informativas ya lo tratamos y pasaron todos lo datos, y me 
consta que el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible, y nosotros en temas asi como no puede 
ser de otra manera, votaremos favorablemente”.  
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Bé, moltes gràcies tant al PSC com a ICV-EUiA per haver 
incorporat totes les propostes que des del nostre grup municipal us vem fem arribar per a acabar 
de complementar aquesta moció. Comentar respecte del que ha comentat la senyora Gracia o el 
senyor Argueta en el Ple, un parell de coses per a puntualitzar. La partida de beques de menjador 
no es que estigui congelada des de fa dos anys, sinó que porta cinc anys congelada. Es a dir, que 
l’anterior Govern abans de l’actual ja l’havia congelat amb el qual, 1, la situació es més preocupant 
del que es pugui plantejar sobre la taula. 2, no es un tema només d’un únic govern, sinó que aquí 
tots hem comés el mateix error. Tots els que hem passat pel govern volia dir. 2, hi ha hagut aquest 
any un 13% de sol.licituds, i això de vegades pot semblar que bé, es un 13% però sol.licituds 
qualsevol pot demanar. I no és veritat. Es a dir, es un 13% d’augment de sol.licituds reals, perquè 
des del curs passat es va posar un topall econòmic i unes característiques mínimes que has de 
complir per tal de poder directament fer una sol.licitud, sinó ja no entraves. Així que aquest 13% es 
una augment real de sol.licituds reals, de gent real que necessitaria una beca de menjador. Amb el 
qual la situació es bastant dramàtica o molt més dramàtica del que pugui sembla només amb xifres 
fredes. En tercer lloc i fent referència al que vostè ha comentat sobre la nota de premsa, li vaig fer 
arribar ahir mateix perquè veia que potser el seu grup no li havia fet arribar, es va publicar a 
principis de mes, al cap de dos dies de fer la reunió que ha comentat la senyora Raquel Gracia, i 
evidentment va ser una demanda que es va fer des del Consell Comarcal però en nom de tots els 
Ajuntaments de la comarca perquè, com dic al final, es l’Ajuntament, l’administració més propera al 
ciutadà, la que ha de fer front, la que acaba pal.liant tot aquest patiment ciutadà. En aquesta 
demanda pública s’exposen les xifres que es necessitarien a nivell comarcal i per tant això 
incorpora Badia, per tal de donar cobertura al 100% d’aquelles beques que nosaltres 
necessitaríem, perquè no pot ser en la situació actual de congelació i amb aquest increment, que 
per a posar, només un exemple perquè si començo amb exemples no paro. Però per a posar un 
exemple que ja crec que es prou significatiu, no pot ser que cap família amb ingrés 0 quedi fora, o 
sigui es que es tant obvi com això. Per tant es absolutament necessari e imprescindible. 
Sobre el comentari que vostè ha fet senyora Gracia, de que de moment això es així i es tira 
endavant no no, no hi ha confirmació de partida pressupostària encara. El que succeeix es que els 
Ajuntaments requereixen de preparar tot això abans de l’agost per tal de que el setembre, quan 
comencem el curs lectiu ja hi hagi cosa organitzada, per tant el que s’ha plantejat es bé, fem-ho 
com si estigués congelat perquè això segur que no anirà cap a baix, i de cara al setembre aquesta 
aportació que esperem o confiem, jo et dic que no puc dir que tinc certesa perquè no la tinc però 
vaja, estic molt esperançada de que això sigui així i estic molt convençuda de que serà així, llavors 
es farà de forma retroactiva i es baixarà el barem de punts, de la mateixa manera que fa dos anys 
vostè se’n recordarà, quan va haver-hi una aportació extraordinària es va rebaixar i es va fer de 
forma retroactiva, farem el mateix, però aquesta era la manera de que els Ajuntaments poguessin 
anar fent feina i poguéssim anar establint la situació. Clar, el barem és escandalós. Es de 13 però 
de moment...de 13 i mig. De moment anem avançant feina, i esperem que de cara...si a final de 
juliol o a principi d’agost ens poden dir, o quan s’aprovin els pressupostos de la Generalitat, ves a 
saber quan ens puguin dir la nova xifra, llavors ja ho tirarem enrere, però que en tot cas no ens ha 
arribat, això li puc assegurar, no ha arribat confirmació de la partida pressupostària. Això li puc 
confirmar. Per últim, aquesta proposta que va sorgir d’ICV-EUiA i que a més  va retirar perquè 
poguéssim tots plegats fer un estudi sobre el tema, i fet que jo vull agrair aquí públicament, planteja 
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un tema que es molt preocupant, i es que més enllà de les beques de menjador o no, o si i tal, 
nosaltres tenim a la comarca xifres molt preocupants, dramàtiques de nens i nenes que en 
ocasions ni tant sols tenen un àpat al dia saludable. Clar, això durant el curs escolar s’alleugereix 
perquè no se sol.luciona en cap cas, però s’alleugereix d’alguna manera a traves de totes aquestes 
possibilitats que hi han sortit, les beques de menjador, ajuts de la Creu Roja, les ajudes diferents 
que te a través de la emergència social als Ajuntaments de la casa, però hi ha una cosa que fins 
ara semblava que no calia, però ara es molt urgent posar-ho sobre la taula, i es fer aquest mateix 
pal.liament d’aquesta necessitat dels àpats però en els períodes vacacionals, perquè en períodes 
vacacionals sigui l’estiu o sigui el Nadal, o sigui per setmana santa, aquesta situació encara es més 
dramàtica i no hi ha cap ajuda establerta per a mitigar-ho, com son les beques de menjador. 
Llavors aquesta moció jo crec que es molt important, que recull una mica tot plegat i que es una 
reflexió que s’ha de fer i que és imprescindible revertir tota aquesta situació per tirar endavant, 
perquè sinó tota la resta no te sentit. Votarem a favor”.       
 
Pren la paraula la senyora Saray Muñoz, regidora del grup municipal del PP, que diu: “Gracias Sra. 
Alcaldesa. Nosotros también daremo  s apoyo”. 
 
Seguidament intervé la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Gràcies, senyora Alcaldessa. La Creu Roja ens explica un estudi realitzat per un observatori de 
vulnerabilitat, que la infància es el col.lectiu amb una taxa de pobresa més alt a tota Catalunya. La 
pobresa es determina per varis factors i un d’ells es l’accés a l’alimentació diària. Com assenyala la 
moció l’Ajuntament es l’organisme més proper que coneix el ciutadà, el que sap la realitat de totes 
les famílies, i a Badia la realitat de les famílies comença a ser greu i preocupant. Per tant, nosaltres 
votarem a favor d’aquesta moció perquè si que entenem que és necessari exigir. El Departament 
de Benestar Social, el d’Educació i el Departament que calgui, han de complir amb la seva part de 
l’obligació, ha de cobrir les beques de menjador i han d’ajudar els Ajuntaments a poder donar 
aquest servei perquè l’Ajuntament es l’organisme que coneix realment la realitat d’aquestes 
famílies”. 
 
L’alcaldessa diu: “Només per a complementar, que aquesta competència es una de les 
competències impròpies que assumeix aquest Ajuntament sense que li correspongui, competència 
de la Generalitat de Catalunya, que en aquest cas per responsabilitat i per coneixement de la 
proximitat de la nostra realitat hem d’assumir”.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat de tots els grups polítics. 
 
S’acorda: 
 
Atès que cada dia constatem l'agreujament de la situació de patiment i de risc per a moltes 
persones i famílies, que cada cop són més a prop del llindar de pobresa o extrema pobresa a la 
nostra ciutat. 
 
Atès que l'índex de pobresa infantil i vulnerabilitat social de la infància és creixent als nostres 
pobles i ciutats i han estat detectades situacions de dificultat en l'accés a una alimentació digna i 
suficient entre els infants. 
 
Atès que els col·lectius que treballen amb la infància a Catalunya han aixecat la veu d'alerta pels 
problemes d'alimentació que pateixen molts nens i nenes que no veuen satisfetes les seves 
necessitats diàries. 
 
Atès que el nombre de famílies que s'adrecen al Banc d' Aliments cada cop és més important; a 
Badia del Vallès, durant el 2012, 406 famílies han rebut aliments a través del banc d'aliments. Una 
part important d'elles no tenen cap altra forma d'aconseguir aliments ja que la crisi els ha deixat 
sense cap font d'ingressos econòmics; el nombre de persones que han hagut de recòrrer a la 
sol·licitud d'ajuts s'ha incrementat exponencialment als darrers dos anys i la situació es torna 
particularment crítica en el cas dels nens i les nenes.  
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En 2012 es van presentar 462 sol·licituds de beques de menjador, de les quals es van atorgar, per 
part del Consell Comarcal 294, 23 més per part de l'Ajuntament de Badia, i dos més per part de 
Creu Roja. En total es van atorgar 319 beques. Les sol·licituds presentades per a beques de 
menjador en el 2013, ha estat de 478. 
 
A més, des dels Serveis Socials municipals es gestionen ajuts d'urgència per a aquelles famílies 
que tenen una Renta per unitat familiar mensual (RUFM) inferior a 150 € per cada membre de la 
família, havent rebut ajuts d'urgència a Badia, durant aquest curs, 205 famílies. Les previsions 
d'aquest any és que ara mateix a Badia hi ha uns 338 infants els quals tenen de RUFM menys de 
150 €. 
 
Atès que la partida pressupostària per a beques del Departament d'Ensenyament a l’escolarització 
i menjador de les escoles bressol, primària i secundària es troba congelada des de fa uns anys, i 
que per  la situació de crisi econòmica, el nombre de sol·licituds incrementa de forma significativa,  
està provocant que des del curs 2011/12 quedin fora d’aquest recurs moltes famílies que ho 
necessiten, i que famílies amb problemes econòmics estiguin donant de baixa els seus fills i filles 
dels menjadors escolars i escoles bressol per la impossibilitat de pagar les quotes, tot i l’esforç que 
s’està realitzant des dels Serveis Socials municipals per pal·liar aquestes situacions. 
 
Aquesta situació es veurà agreujada el proper curs 2013/2014 donat que el nombre de sol·licituds 
continua augmentant,si no s’incrementa la partida pressupostària del Departament, en aquest 
sentit el consell comarcal del Vallès Occidental, amb el recolzament dels ajuntaments que 
l’integren,ha demanat al Departament d’Ensenyament l’augment de la partida pressupostària tenint 
en compte les xifres reals sobre les previsions del proper curs. 
 
Atès que en molts casos aquesta escolarització, a més de la seva importància educativa, significa 
per un bon grup de famílies la forma d'assegurar que els infants facin almenys un àpat diari en 
condicions. 
 
Atès que aquestes situacions castiguen directament als sectors més vulnerables de la ciutadania i 
suposen una discriminació d'aquests a l'accés als serveis educatius així com un impediment al 
treball per la cohesió social i la igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania. 
 
Atès que l'Ajuntament, com a Administració més propera a la ciutadania és que està donant 
resposta, moltes vegades sense el recolzament de cap altra Administració pública, a moltes 
d'aquestes situacions. L'any 2012, l'Ajuntament ha atorgat 594 beques de material escolar, més 18 
que ha atorgat Creu Roja per a aquest concepte. L'any 2013 hi ha 715 sol·licituds que encara s'han 
de validar. Durant l'estiu, des de l'Ajuntament s'han atorgat 53 beques per al Casal d'Estiu.  
 
Les gestions que han dut a terme els serveis socials de l'Ajuntament, han fructificat, així mateix, en 
66 beques per a aliment atorgades durant l'any 2012 per part de Proinfància, així com 60 beques 
d'aliments per a l'estiu, per part de Creu Roja. 
 
Atès que, com s'ha comentat, l'Ajuntament no compta amb el suport d'altres Administracions 
públiques per fer front a determinats ajuts per a necessitats bàsiques durant el període no escolar. 
 
Per tot l'exposat, el Ple acorda: 
 
Primer: Des de l'Ajuntament de Badia del Vallès declarem que seguirem tenint com a prioritat la 
concessió dels Ajuts de necessitats bàsiques, parant especial atenció les necessitats d'aliments 
dels infants de la nostra ciutat. 
 
Segon: El govern municipal farà un seguiment continuat de la situació de la infància de la nostra 
població. 
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Tercer: Demanar al Departament de Benestar Social i Família i al Departament d' Educació de la 
Generalitat de Catalunya que garanteixi el suport econòmic i recursos necessaris per a fer front a 
les problemàtiques d'urgència social durant tot l'any, parant especial atenció a les necessitats 
d'aliments dels infants durant el període no escolar, presentant un Pla per Garantir tres àpats al dia 
365 dies l'any a la infància en risc que inclogui la cobertura de necessitats bàsiques d'alimentació a 
la cartera de serveis socials, per tal d'obtenir una major seguretat jurídica. 
 
Quart: Malgrat ser conscients de les dificultats econòmiques de la Generalitat de Catalunya, 
demanem al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que faci un esforç per fer 
efectiu el pagament immediat de tot el deute corresponent a les beques de menjador ja atorgades 
pels alumnes d'ensenyament universals i obligatoris, donant prioritat a aquest pagament. 
 
Cinquè: Refermem la petició ja signada amb la resta d’ajuntaments de la comarca i amb consell 
comarcal del Vallès Occidental per demanar al mateix Departament l'increment de la partida de 
beques per escoles bressol i per menjador en l'escolarització universal i obligatòria donada la major 
necessitat social d'aquestes a causa de l'actual situació de crisi i l'enorme índex d'atur de persones 
sense prestacions. 
 
 
8. APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE DE BADIA DEL VALLÈS 
 
La secretària dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula 
al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. 
Lo que hoy llevamos a aprobación o a ratificación de aprobación, puesto que como bien se 
comentó en este Pleno con anterioridad, el PAES tenía que ser un documento que pasara por el 
Consell de Medi Ambient como así ha sido, y ha obtenido el visto bueno del Consell. Es un 
documento que debe servir de guia en el trabajo que nos tenemos que fijar a la hora de conseguir 
la mejora energética y el ahorro energético. No es un documento en ningún caso que sea 
definitivo, sino que hay que renovarlo cada dos años, y por lo tanto desde que se presentó en el 
2011creo recordar, hasta ahora que lo aprobamos definitivamente han pasado ya dos años y por lo 
tanto ya tocará en breve volver a renovarlo y actualizar los datos, puesto que el entorno en el que 
vivimos ha cambiado, y por lo tanto los datos que tenemos que utilizar serán otros. Muchas de las 
propuestas u objetivos y fórmulas que se planteba en el documento ya se han puesto en práctica o 
se están poniendo en práctica, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es a través del Consell de 
Medi Ambient es volver a sentarnos, volver a hacer una valoración del mismo y ver en que medida 
las medidas que se han propuesto se han llevado a la práctica, han conseguido los objetivos 
planteados. En todo caso agradecer el trabajo del Consell de Medi Ambient de Badia del Vallès y el 
apoyo de todos los grupos que vayan a darlo”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC daremos nuestro apoyo a la moción, ya que 
creemos que todo lo que sea ahorrar en energía y contaminar menos es bueno”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Aquest pla d’acció ha estat aprovat, defensat, elaborat pel 
Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de la casa. Com no podia ser d’una altra manera, nosaltres 
donarem suport i es més, hem d’intentar no només pel que fa a l’energia, sinó intentar conduir a 
totes les administracions primer i després a títol familiar poc a poc, hem de tirar tots endavant cap a 
una forma de vida més sostenible amb el medi ambient, no només respecte l’energia sinó respecte 
a tots els recursos naturals que tenim”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup muncipal d’ICV-EUiA, 
que diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldessa. Me gustaría enviar un saludo y felicitar al Consell de 
Medi Ambient por este trabajo, por esta propuesta que han elaborado, trabajado y presentado a 
través del equipo de gobierno de este Consistorio, para que sea ratificada o aprobada. Como no 
puede ser de otra manera, este grupo dará apoyo a esta propuesta”. 
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L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Rafael Muñoz, regidor del grup municipal del PP, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Solamente decir que nosotros también daremos apoyo a esta moción”. 
 
A continuació intervé el senyor Juan Carlos Santervas, regudor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Desde la AEB votaremos a favor, y como pasa en tantas otras mociones sólo falta 
que...bueno, que esto se lleve a cabo y se cumpla, no sólo que se quede en un papel que se 
aprueba en el Pleno”. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat de tots els grups polítics. 
 
S’acorda: 
 
Atès que el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa nascuda l’any 2008 i que impulsa la 
Comissió Europea amb la voluntat d’esdevenir un mecanisme de participació de la ciutadania en la 
lluita contra el canvi climàtic. 
 
Atès que el Ple de la Corporació aprova l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses en data 29 
d’octubre de 2008. 
 
Atès que el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses compromet als municipis adherits a aconseguir els 
objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant 
actuacions relacionades amb l’eficiència energètica i l’aprofitament d’energies renovables. 
 
Atès que els Alcaldes i Alcaldesses signants del Pacte es comprometen a reduir les emissions de 
GEH en els seus territoris en més d’un 20% mitjançant l’aplicació d’un Pla d’acció per l’energia 
sostenible (PAES), que inclou un inventari de les emissions de referència i la definició de les 
accions a endegar per fer realitat aquests valors de reducció. 
 
Atès que la consultora Tauw Iberia amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona ha 
redactat el PAES de Badia del Vallès. 
 
Atès que en la primera sessió del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat, que va tenir lloc en data 
22 de març de 2013, es fa la presentació del PAES i en la segona sessió, que va tenir lloc l’1 de 
juliol de 2013, els membres del Consell acorden aprovar-ho per Ple. 

 

S’acorda: 

 
Primer. Aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Badia del Vallès. 
 
Segon. Notificar el present acord a l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la 
Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 
 
 
9. CONCURS SERVEI DE NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS  
 
L’alcaldessa diu: el següent punt de l’acord del dia, el punt número 10, a petició dels grups 
municipals es deixa sobre la taula per a les aportacions que espero que rebrem durant el mes de 
setembre perquè es treballi molt aquest Plec, i les recollirem les que considerem  que es puguin 
recollir. Espero i desitjo que aprofitin tot el mes d’agost per a treballar tot el que no s’ha treballat 
aquest Plec de clàusules, però queda sobre la taula per al proper mes de setembre”. 
 
 
10. MOCIÓ CIU:  PEL DRET A DECIDIR 
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La secretària dóna lectura de la proposta presentada.  
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Anem a veure. Espanya es l’únic Estat que s’auto denomina 
democràtic que tot i acceptar l’existència de diverses nacions, no reconeix legalment la 
plurinacionalitat. Això que vol dir? Això vol dir que Espanya s’autodefineix com l’únic objecte polític, 
i es la simple i mera diferència i fàcil d’entendre per a tothom, de subjecte-objecte. Subjecte soc jo, 
jo soc un subjecte. Jo decideixo. Jo decideixo venir lliurement a aquest Ajuntament. Puc no venir, 
jo decideixo, soc un subjecte. Aquest boli no es un subjecte, es un objecte. L’objecte no decideix, 
ve a l’Ajuntament perquè el porto jo. Aquesta es la diferència. Un subjecte te dret a decidir; 
decideix. Un objecte no ho te, es tant fàcil com això. Catalunya sempre ha estat un subjecte polític, 
una altra cosa es que Espanya ho reconegui o no. Independentment de que ho reconegui o no a 
nivell legal, Catalunya es un subjecte polític, per tant te dret a decidir. L’únic que es fa en aquesta 
moció es defensar aquest dret a decidir, tant fàcil com això, res més. Un cop decidim cadascú triarà 
lliurement el que vulgui decidir, però d’entrada el que s’està fent és acceptar que som un subjecte i 
per tant podem decidir. Des d’aquí vull donar les gràcies no solament a aquells grups que ja des 
del primer moment em van dir que donarien suport a aquesta moció, sinó també a les propostes 
del PSC i a l’orientació de vot particularment del PSC, i també vull agrair des d’aquí amb molt de 
carinyo, l’abstenció del PP en aquesta moció”.    
 
L’alcaldessa diu: “Doncs no ho havia dit abans. Paraules en aquest punt?” 
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Desde PXC lo que ellos llaman derecho a decidir, para nosotros no es 
más que buscar la ruptura entre Catalunya i Espanya. Yo me siento español y a la vez de siento 
catalán, y estoy orgulloso de serlo, y no creo que ustedes no son absolutamente nadie para querer 
hacerme decidir si quiero ser una cosa u otra, soy las dos y ya está. Catalunya forma parte de 
España y no hay más, ¿El derecho a decidir el què? Es que no le vemos la lógica”.  
 
A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup muncipal d’ICV-EUiA, 
que diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldessa. Yo pienso que hacía falta que esta moción la 
presentara y se lo comenté en su momento a Marta. Que yo la podía haber presentado hace ya 
tiempo también, y yo se la comenté. Le comenté en su momento que hacía falta que la presentara 
porque a ver, todos decidimos. El sujeto social Catalunya tiene derecho a preguntar, de hacer una 
pregunta: qué quiere hacer con su destino y su futuro. Y es el derecho a decidir. Pero el derecho a 
decidir también sería si estamos de acuerdo a decidir...pues el derecho o no a los recortes, por 
ejemplo. A las becas, a que nos...a consulta, que nos consulten los recortes y cosas de esas. Y yo 
creo que nosotros ya somos lo suficientemente grandecitos y podemos decidir nuestro futuro, como 
país, como nación, y yo pienso consultando papeles en la última Junta de Portavoces les llevaba 
un recorte del diario de Sabadell del 96 donde decía Catalunya...y ya se había debatido en este 
Consistorio el tema de Catalunya y la autodeterminación. En estos tiempos que estamos viviendo 
pues la izquierda, y yo represento a un partido de izquierda y que defiende a la gente que está 
sufriendo más los efectos de una maldita crisis, en el 97 ya hablábamos izquierda y nación, porque 
el partido político del cual surgió Iniciativa, el Partido Socialista Unificado de Catalunya, el PSUC, 
siempre ha defendido la autodeterminación de los pueblos, y nosotros vivimos en Catalunya, 
trabajamos en Catalunya, para decir aquella frase del dagoll dagom, recordais que decía “tot el que 
viu i treballa a Catalunya és català?” I és veritat! Ës veritat que tot el que viu I treballa a Catalunya 
és català, i per tant nosaltres decidim i donarem suport a la moció que ha portat a debat la senyora 
Marta Figueras”.    
 
Intervé a continuació la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. En primer lugar quiero agradecer el agradecimiento, y no voy 
a...parecería que estoy en el camarote de los hermanos Marx, la parte contratante de la primera 
parte...agradezco sinceramente, para nosotros esta basada en el hecho en el cual, a través de las 
modificaciones de esta propuesta, de esta moción, nos ha gustado el planteamiento que finalmente 
se ha llevado a cabo, puesto que establece que la autodeterminación como marco para el diálogo 
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entre España y Catalunya, esta frase quiere decir mucho, porque si a través de la libre decisión, ya 
no de los sujetos sino de las personas, como nos gusta verlo a nosotros, si esta decisión y este 
derecho es capaz de establecer un buen diálogo, y establecer unos lazos que sirvan para mejorar 
la situación tanto en Catalunya como en el resto del Estado, a nosotros nos parece aceptable, al 
margen de diferentes puntualizaciones que podríamos hacer, pero como el fondo y el contenido 
consideramos que es una puerta a la buena comunicación y al diálogo, nos abstenemos en esta 
moción”.       
 
Seguidament intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Gràcies 
senyora Alcaldessa. Bé, senyora Antonia, es un encant vostè. No el seu partit i  ja hem parlat prou 
dels efectes i dels interessos recentralitzadors del seu partit, per tant no direm gaire cosa més. 
Anem a veure. El dret a decidir es un dret democràtic i es un dret democràtic inalienable. 
L’autodeterminació dels pobles es un dret democràtic inalienable. Nosaltres el que demanaríem, ja 
no al PP que sabem de quin peu calça independentment del vot que doni a Badia que agraïm, en 
faria una reflexió de coherència cap els grups estatals d’esquerra. Perquè els grups estatals 
d’esquerra, quan tu els hi preguntes de forma genèrica: escolta, estàs a favor, com a persona 
d’esquerra, estàs a favor del dret a decidir? Estàs a favor del dret a l’autodeterminació? I la 
desposta és clara. Et diuen si, si. Estic a favor del dret a decidir de tots els pobles excepte del 
poble català, del poble basc i del poble gallec. Llavors, una mica de coherència. Respecte la 
intervenció d’algun altre membre d’aquest Consistori...bueno, es més pròpia d’un dret de 
conquesta que nosaltres ni reconeixem ara ni reconeixerem en un futur. Per tant, el nostre vot 
clarament serà a favor del dret inalienable i democràtic a decidir i a l’autodeterminació de tots els 
pobles, català inclòs”. 
 
L’alcaldessa diu: “Primer vull agrair l’esforç que ha fet la portaveu de CiU per a intentar ajustar o 
convergir la moció d’allò en el que estem d’acord, perquè jo crec que probablement no estem 
d’acord en la destinació final, però probablement si que estem d’acord en la diagnosi del problema i 
en que és necessari una sol.lució i que la sol.lució passi necessariament pel dret a decidir del poble 
de Catalunya. Probablement decidim en que és veritat que la relació territorial entre Catalunya i 
Espanya no és bona, i que s’ha de donar una altra visió i un altre encaix en aquest model de 
relació. Per uns la sol.lució es la independència, per uns d’altres la sol.lució es el federalisme, però 
en qualsevol cas estem d’acord en què hem de posar una sol.lució a aquest problema, i estem 
d’acord tots plegats en que el dret a decidir es un dret humà, i que tots l’hauríem de defensar, i 
nosaltres, el PS de Badia del Vallès, voldria defensar el dret a decidir i per això volíem poder 
recolzar aquesta moció, sense que això suposés un problema a l’hora de posicionar-nos en d’altres 
coses que probablement no estaríem d’acord. Amb la qual cosa agraeixo especialment a la 
portaveu de CiU pel fet de poder-nos facilitar l’aprovació del dret a decidir, en el que el PS de Badia 
del Vallès està absolutament d’acord”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Moltes gràcies a tots pel recolzament d’aquesta moció. Els que em coneixeu sabeu que 
això per a mi és important. Senyora Alcaldessa, si la representant de CiU no convergeix tenim un 
problema. Més enllà d’això, senyor Ortiz, només comentar-li que si s’hi fixa vostè es l’únic que ha 
parlat d’aquesta dicotomia entre Catalunya i Espanya com a fets contraposats, i la reflexió no era 
aquesta. La moció presentava una dicotomia entre subjecte i objecte. Vostè votant en contra 
d’aquesta proposta està apostant per a ser un objecte polític. Fantàstic. Tots els demés volem ser 
un subjecte i volem triar que volem ser”.  
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Sra. Marta no soy ningún objeto. Soy una persona de PXC como le he dicho, español a mucha 
honra y catalán también”. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria amb 12 vots a favor (7 PSC, 3 AEB, 1 ICV-EUiA, 1 
CiU), 1 en contra (PXC) i 3 abstencions ( PP).  
 
S’acorda: 
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El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat 
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de 
tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva. 
 
35 anys desprès de l’aprovació de la Constitució Espanyola, creiem que ha arribat el moment de 
revisar a fons el funcionament de l’Estat de les Autonomies, que, en la nostra opinió, acumula 
problemes importants. 
 
L’Estat de les autonomies ha estat una etapa molt positiva. Ens ha permès viure en pau i en 
llibertat. A Catalunya ha significat l’època amb més autogovern i progrés de la nostra història. 
 
Els problemes d’encaix entre Catalunya i Espanya han anat creixent i necessiten una resposta 
que, fins ara, hem estat incapaços de donar. Ara convé obrir una nova etapa que superi la situació 
de bloqueig institucional i polític que vivim, amb un nou marc de relacions entre Catalunya i 
Espanya. 
 

Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en el sí 
de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat de 
decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol 
de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el 
lema «Catalunya nou Estat d’Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de setembre 
de 2012 constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i 
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta legal i acordada, 
 
Per tot això, el Ple municipal adopta els acords següents: 
 
Primer. Defensar la necessitat de encetar amb urgència un procés per tal de possibilitar la 
celebració d’una consulta –legal i acordada- a la ciutadania catalana per decidir sobre el seu futur i 
sobre el nou marc que ha de determinar les relacions i l’encaix de Catalunya a Espanya. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la Generalitat 
de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, i als presidents de 
l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
11.  MOCIÓ CIU: ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA  
 
 
Es retira de l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió. 
 
 
12. MOCIÓ PXC: CONDEMNA ALS ATEMPTATS TERRORISTES PERPETRATS A EUROPA A 

MANS DE L’INTEGRISME ISLÀMIC 
 
Es dóna lectura a la proposta presentada. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC, como ya hemos hecho en otras ocasiones en este 
Ayuntamiento, siempre nos hemos posicionado contra los ataques terroristas sean de quien sean y 
de donde sean, y por este motivo presentamos esta moción ya que creemos que aquí en 
Catalunya hay una base muy importante de islamistas radicales y no queremos que llegue a haber 
ningún atentado aquí, por lo cual también pedimos en la moción la repatriación de todos aquellos, 
como ya se ha hecho y no lo ha hecho PXC, con el representante dels Nous Catalans de CiU, que 
ha echado del país por tema de terrorismo y tal”.   
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L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. No havia demanat la paraula, mai la demano en les 
mocions de PXC, però si de cas només a mode de reflexió, més enllà de quedar-nos amb alguns 
titulars específics d’algun tipus de premsa, abans de fer afirmacions en Ple i que per tant queden 
gravades i que consten en l’acta, ens informem si de cas. Nosaltres votarem en contra”.  
 
A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup muncipal d’ICV-EUiA, 
que diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldessa. Nosotros, ICV-EUiA, estamos en contra de todo tipo de 
terrorismo. Del terrorismo del estado de Israel contra Palestina, del terrorismo incluso de las 
entidades financieras contra las personas que padecen la crisis que se suicidan, del terrorismo del 
gobierno, de los gobernantes que están haciendo padecere a tanta gente. Del terrorismo machista 
en contra de las mujeres. Estamos en contra de todo tipo de terrorismo, e incluso estamos en 
contra del terrorismo en Francia, en Grecia, incluso del terrorismo de la Librería Europa de la cual 
representa su partido. Estamos en contra del terrorismo y del odio que infunde su partido, que 
infunde más odio a la sociedad que amor a las víctimas reales del terrorismo. Del terrorismo en 
contra de las personas sin papeles, estamos en contra de ese terrorismo. Y ustedes lo que están 
promoviendo aquí es un tipo de terrorismo social, y por esas razones el terrorismo que difunde 
PXC aprovechándose de la democracia, nosotros votamos en contra”.    
 
Intervé a continuació la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros la verdad es que cuando hemos visto el anunciado de esta 
moción hemos pensado bien, promete y bueno, pues es posible llegar a un apoyo a la misma. Pero 
cuando empezamos a leer el texto, hay frases y hay, como le he dicho al Sr. Ortiz, que son 
brutales. Ante semejante texto nosotros no podemos votar a favor, pero si queremos que quede 
constancia y que se refleje y quede grabado como así queda, que desde luego nosotros al igual 
que el resto de regidores y de ciudadanos, y cualquier persona que tenga un mínimo de dignidad, 
estamos en contra del terrorismo. No me voy a extender puesto que lo ha hecho el representante 
de ICV-EUiA, pero el terrorismo venga de donde venga es antinatural y es deleznable”. 
 
Seguidament intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Gràcies 
senyora Alcaldessa. Des de l’AEB ens agrada que les coses s’argumentin. Ens agrada que 
s’argumenti quan un està a favor d’una moció, i ens agrada que s’argumenti quan un està en 
contra d’una moció. Un està a favor o està en contra per un posicionament determinat. Estem 
veient que això està canviant i ens congratulem per això. D’entrada nosaltres estem en contra de 
tot tipus de terrorisme, sense cognoms. Ja hem parlat de diferents tipus. Sense cognoms. Llavors 
nosaltres votarem de forma contrària, votarem en contra d’aquesta moció perquè vostès el que 
intenten es fer una successió d’idees on sempre que apareix l’islam vostès l’associen a 
extremisme, vostès ho associen a radical, vostès ho associen a terrorisme. Es una visió que 
nosaltres no compartim, i es per això que votarem en contra d’aquesta moció que d’altra banda i 
des del punt de vista democràtic el qual intenta defensar, no s’aguanta per enlloc”.   
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i 
Cultural, que diu: “Gracias, alcaldesa. Nosotros al margen del contenido de la moción, como 
hacemos con todas las mociones que presenta PXC votaremos en contra, por ser un partido que 
promueve la xenofobia y el racismo. Además de eso decir que por supuesto no sólo estamos en 
contra de cualquier terrorismo, sino que también estamos en contra del antiislamismo radical que 
practica usted”. 
 
Sotmesa a votació, es denega per majoria de 15 vots en contra (7 PSC, 3 AEB, 3 PP, 1 ICV-EUiA, 1 
CiU), i 1 vot a favor ( PXC)  la moció presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya que 
literalment diu: 
 
“Atès que el fonamentalisme islàmic és un totalitarisme que es sustenta en la intolerància i la 
imposició, valors tots dos que dinamiten els ciments que han permès construir societats a Europa 
on es respecten les llibertats i els drets individuals. 
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Atès que en els darrers mesos s’han practicat nombroses detencions a membres vinculats a l’ 
islamisme radical en diversos països d’Europa per distribuir o difondre públicament missatges o 
consignes adreçats a provocar, alentar i afavorir la comissió d’actes terroristes. 
 
Atès que els perills del terrorisme islamista afecten especialment als catalans. Els serveis de 
seguretat de diversos països alerten que Catalunya ha esdevingut un focus de radicalisme 
islamista i és considerada el major centre mediterrani del gihadisme. 
Atès que l’existència de cèl·lules terroristes dorments arreu d’Europa constatada pels cossos 
policials de diversos països certifica que l’integrisme islàmic és un problema latent que es 
manifesta de manera repetida en el temps en forma d’atemptats terroristes i atacs premeditats per 
motius religiosos. El passat mes de maig de 2013dos islamistes van causar la mort d’un ciutadà 
anglès a Londres i un altre integrista va ferir greument un ciutadà francès a París. L’any 2012 un 
home que s’autodefinia com a mujahidí i que va reivindicar la seva afiliació a Al Qaeda va 
confessar l’assassinat de 7 persones. Un any abans al 2011 un altre atac a mans del radicalisme 
islamista va causar dos morts a Fràncfort. Anteriorment a Amsterdam, un integrista va cometre un 
assassinat motivat per qüestions religioses l’any 2004. Ciutats com Madrid i Londres ja han estat 
l’escenari de matances en els anys 2004 i 2005 en forma d’atemptats terroristes reivindicats per 
faccions gihadistes. L’any 2010 també va tenir lloc un atemptat suïcida fallit a Estocolm. També al 
2010 i al 2011 Rússia va patir dos atemptats suïcides amb segell islamista. 
 
Atès que el terrorisme islamista es postula com una de les grans amenaces per a la seguretat dels 
països europeus en el segle XXI, i que posa en perill un model de convivència que ha permès 
avançar en la construcció de la pau social. 
 
Atès que molts dels autors d’atemptats terroristes amb segell islamista van radicalitzar-se després 
d’entrar en contacte amb fòrums d’internet en els quals es fa apologia de la gihad i es proveeix dels 
contactes i manuals necessaris per dur a terme accions terroristes. 
 
El grup polític de Plataforma per Catalunya proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Expressar el rebuig de l’Ajuntament de Badia als atemptats terroristes perpetrats a mans de 
l’islamisme radical a Europa i fer pública la solidaritat amb les víctimes. 
 
Segon. Adquirir el compromís d’eradicar qualsevol actitud o manifestació que pugui donar peu a la 
implantació dels preceptes de l’islamisme radical en el sí de la societat civil i en la vida pública. 
 
Tercer. Dotar la comunitat educativa de tots els mecanismes i recursos necessaris per a la 
transmissió dels valors de la cultura grecollatina, el respecte a la llibertat personal i col·lectiva i la 
democràcia com a mitjà de presa de decisions. 
 
Quart. Instar el Ministeri d’Interior a la repatriació dels islamistes radicals estrangers que posin en 
perill la seguretat de l’Estat o amenacin l’ordre públic. 
 
Cinquè. Instar els partits amb representació al Congrés dels Diputats a impulsar una llei que 
permeti implementar mecanismes de control més exhaustius sobre l’accés i els continguts de calat 
islamista a internet, així com també sobre les dades de connexió: internet, geolocalització i factures 
telefòniques detallades. 
 
Sisè. Donar trasllat dels acords als Consulats Generals del Regne Unit, dels EUA, França, Països 
Baixos, Rússia i Alemanya a Barcelona.”  
 
 
13. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No hi ha. 
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14. PRESSA DE CONEIXEMENT RENÚNCIA REGIDORA 
La secretària procedeix a la lectura de la proposta. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Companys, companyes, públic que aquest vespre ens 
acompanya, avui es presenta en el present Ple la presa de coneixement de la meva renúncia com 
a regidora. Aquesta ha estat una decisió difícil, però ferma, desprès de sis anys exercint com a 
representant d’aquesta Corporació. Han estat sis anys intensos, on no he parat d’aprendre en cap 
moment. Ara, fent un procés de retrospecció i valoració d’aquests anys, me’n adono que s’ha fet 
molta feina. Feina que molt sovint i més amb la forta degradació que el treball polític està vivint 
enguany, ni es veu ni es valora. Feina que massa sovint ha de lluitar contra els impediments 
intrínsecs de l’engranatge d’un sistema que cada cop que castiga més la tasca que es fa dia a dia 
des del món municipal. Durant aquests temps, ben segur que hi ha coses que hagués pogut fer 
diferent. Ben segur que ha hagut decisions equivocades o com a mínim amb les quals un o d’altres 
no heu estat d’acord, però també es ben segur que en aquests sis anys no he parat de lluitar per 
aquest municipi amb tota la meva energia, i de fet aquest es el primer motiu que em condueix ara a 
renunciar a continuar exercint com a càrrec electe: la energia. El passat 27 de maig de 2007 vaig 
esdevenir regidora del grup municipal de Convergència i Unió, després de que l’anterior portaveu 
Carles Sanchis confiés en mi per a substituir-lo. Des d’aquí li vull agrair la confiança dipositada i 
sobre tot, que sempre hagi estat al meu costat quan l’he necessitat. També vull agrair al Jordi 
Turull el seu suport des de les meves primeres passes en CiU, però molt especialment vull dedicar 
un especial agraïment a aquella gent que des del principi d’aquesta aventura política va decidir 
acompanyar-me i que, como no podia ser d’una altra manera, també m’han acompanyat en la difícil 
decisió de renunciar ara a ella. D’una banda al Manel, la Lola, el Vicens, la Dolores, l’Àngel, el 
Carlos, i un recordatori des d’aquí també a l’Emili en pau descansi. Sense ells, absolutament res 
hagués estat possible, moltes gràcies de tot cor. 
D’altra banda, la meva família, que ha fet un esforç incommensurable tot aquest temps des de que 
vaig esdevenir càrrec electe, vaig decidir per convicció no abandonar sota cap circumstància la 
meva vida professional. Això, traduït dins els tempus polítics i donades les meves condicions 
laborals, equival a no demanar ni cap reducció de jornada per a poder disposar d’una dedicació 
més plena o com a mínim, més compatible amb la conciliació familiar. Tampoc cap hora per a 
assistir a reunions, comissions, juntes. La meva família ha assumit íntegrament, cedint el temps 
que de llei li pertoca, la meva dedicació política. I aquests seran el segon i el tercer motiu que 
m’han conduit a renunciar a la meva acta de regidora. Per últim i sense que l’ordre signifiqui en cap 
cas menys importància, voldria agrair de tot cor l’acompanyament permanent que sempre he tingut 
des de la comarca. L’Olga Oliver, la meva cap comarcal, que des de la meva entrada al partit fins 
no fa pas massa, no només ha estat sempre al meu costat a nivell polític, sinó també personal. 
L’any 2007 i sense que jo tingués cap tipus de recorregut polític, l’Olga va confiar en mi per a 
presidir la comissió informativa d’Ensenyament al Consell Comarcal del Vallès Occidental. Els 
Consells Comarcals son la gran administració desconeguda a Catalunya, avui n’hem parlat. Massa 
gent desconeix quines son les seves atribucions i competències, i no deixa de ser curiós donada la 
feina que es fa des dels Consells. D’entrada la nostra comarca, gairebé el 90% de les tasques 
realitzades i del pressupost mobilitzat des d’aquesta administració, estan destinats íntegrament a la 
gestió territorial de polítiques socials, en concret ensenyament i serveis socials. El volum de feina i 
el grau d’implicació i professionalitat dels tècnics de la casa és impecable. També la tasca política, 
que lluny d’estar marcada com passa massa sovint a nivell municipal per la necessitat de tenir un 
perfil polític diferent dels teus adversaris ideològics, cada 4 anys hi ha votacions. Es caracteritza 
per a treballar les diferents decisions des de la unitat. Moltes gràcies Olga per haver-me permès 
viure aquest aspecte de la política. T’estic molt agraïda. Per això, per la confiança i defensa 
contundent de totes les meves decisions associades al càrrec, però sobre tot per estar al meu 
costat a nivell personal sempre, fins i tot ara. I moltes gràcies als companys del Consell, perquè 
sense ells no hagués estat possible la feina feta. Dins de la comarca també vull agrair 
l’acompanyament polític i personal que he rebut sempre sense excepcions, de la meva actual cap 
comarcal i de l’alcaldessa de Sentmenat, la Núria Colomer. Per sort, dins d’una activitat política, 
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sempre hi ha persones que en el dia a dia no obliden que a més de ser polítics son persones. 
Encara que sembli mentida, massa sovint cal recordar que tots plegats som humans, i aquesta 
humanitat en el dia a dia polític de la comarca, es materialitza en moltes persones, però sobre tot 
en la Núria. Gràcies. 
Per acabar, no podia despedir-me sense dedicar una menció especial a allò que he dedicat el 
màxim del meu esforç, hores de treball i dedicació: Badia del Vallès. No faré ara en cap cas, un 
recull de les aportacions que considero més importants fetes pel nostre grup durant aquests 6 
anys. Això ho deixo per a la propera campanya electoral. Tampoc faré una valoració política de tot 
plegat. Només faré esment a dues qüestions. En primer lloc, no cal dir que la permanent crisi 
econòmica a la que estem sotmesos des de fa anys, ha fet modificar tot l’escenari polític a tots els 
nivells. La dimensió municipal es sens dubte una de les més afectades, ja que es la més propera al 
ciutadà i en conseqüència, la més propera al patiment, com també s’ha comentat avui en el Ple, i 
es la que ha de pal.liar les mancances a nivell de primeres necessitats. En el cas de Badia, amb un 
nivell d’atur molt per sobre de la mitjana a Catalunya, aquest escenari es encara més desolador. A 
més i a nivell municipal, l’Ajuntament juga amb el desavantatge de les seves peculiars condicions 
de finançament. El dèficit estructural que aquest municipi te a nivell econòmic, converteixen en 
imperiosa necessitat el camí per a garantir el correcte finançament del mateix, i necessari per a la 
imprescindible cobertura de l’estat de benestar a nivell municipal. Si a la meva primera legislatura 
la missió central del meu paper com a regidora de CiU era la fiscalització de l’equip de govern 
socialista, en aquesta legislatura és aquest, la garantia de finançament de Badia i el cobrament del 
deute de la Generalitat els temes que han esdevingut el nucli de la meva feina com a portaveu de 
CiU. En dos aspectes no son en cap cas incompatibles, en soc conscient, però la gent que em 
coneix sap que necessito jerarquitzar els objectius. Ja està clar que ara i sempre l’objectiu prioritari 
és Badia en si mateixa, encara que el mitjà per a assolir-ho canviï, en aquest cas en funció del 
context. Sobre aquesta qüestió, aprofito per fer agraïment a tots els meus companys de Consistori i 
en especial a l’alcaldessa, per a facilitar avui una signatura del que possiblement serà l’acord més 
important que aquest Ajuntament ha signat des de la seva independència, i sobre el qual ja s’ha 
parlat al principi del Ple. Estic referint-me a l’acord de portaveus que hem llegit al principi. Es un 
honor haver pogut formar-hi part. En segon lloc i encapçalant amb el que acabo de dir, la feina de 
regidor no és gens fàcil ni agraïda. Potser des de fora no ho sembla, però ho es.  La inversió 
d’hores, el desgast d’energia i el nivell de preocupació i tensió es molt gran, i això només ho 
valorem amb el seu grau real, les famílies i els regidors mateixos. Quan acaba l’any pots observar 
que has invertit moltísimes hores de treball amb el regidors de la resta de partits, i quan ets l’únic 
representant electe d’una formació com es el meu cas, aleshores les hores es multipliquen, 
especialment les que dediques a la resta de portaveus. Abans he dit que no faria una valoració 
política ni de la feina feta pel partit al qual he representat tot aquest temps ni parlar dels demés, 
però si m’agradaria fer un agraïment especial als meus companys de Consistori, a tots ells. Per 
haver estat més comprensius del que es podia demanar amb les meves dificultats horàries i amb 
les meves incompatibilitat d’agenda, ocasiones per les meves responsabilitats laborals. Per haver 
compartit les reflexions i anàl.lisi per les qüestions de la vida política catalana. Per haver estat 
durant els moments difícils malgrat les discrepàncies ideològiques. Per saber separar diferències 
polítiques de diferències personals, i si em permeteu, m’agradaria des d’aquí personalitzar uns 
pocs agraïments. A l’Eusebio, al seu respecte personal malgrat les diferències ideològiques. A 
l’Antonia, al seu suport personal i incondicional malgrat ser del PP. Antonia, moltes gràcies per ser 
com ets, simplement. És broma, eh? Al Quim, als cafès, als retalls de diari, la capacitat d’entendre, 
als gestos amb el cap. A l’Antonio, el seu respecte constant per la meva tasca com a regidora, però 
sobre tot per deixar de ser “agua y aceite”. A l’Eva, la comprensió, el fer reunions amb mi a les 
tantes del vespre, la seva lleialtat institucional al comptar amb el grup al qual represento, malgrat 
tenir només un representant. La seva capacitat d’acceptar les diferències, i molt particularment el 
tracte humà. En definitiva, l’entesa personal. Moltes gràcies. I al Lancho un agraïment especial per 
les converses infinites, per mostrar-me un punt de vista diferent, pels teus ídem. Per Ciceró i per 
sobre de totes les coses, per estar sempre, absolutament sempre. 
Abans he dit que deixo el càrrec per tres motius: A) la responsabilitat amb la meva família. B) Les 
dificultats horàries que ocasiona la meva feina, i C) el reconeixement de que ja no disposo de 
l’energia necessària per a poder seguir lluitant i treballant com un càrrec electe entenc que ha de 
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fer. Per tot això, es l’hora de deixar pas a qui sí disposa de la màxima energia i màxima preparació 
per a poder continuar aquest projecte amb garantia d’èxit. I aquesta persona es la Carme.  
Carme, moltes gràcies pel teu suport incondicional i feina durant tot aquest temps. Ara es hora 
d’agafar el relleu. Des d’aquí et desitjo la màxima sort i perseverança en aquesta nova etapa. 
A tots plegats: gràcies. Ha estat un honor exercir de representant d’aquest Consistori, i sobre tot 
d’aquest municipi. Visca Badia i ara si, vista Catalunya independent!” 
 
A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup muncipal d’ICV-EUiA, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldessa. Es muy respetable, Marta, y aceptable y asumible que tus 
energías vayaz diezmando, es normal. Esta crisis es tan profunda...y es normal. Yo a nivel político, 
tu lo has dicho, estoy muy en contra de las políticas que ha desarrollado con nuestra gente o para 
la mayoría de la gente el gobierno de Catalunya, que es del partido al que tu representas en este 
Consistorio. Pero en la intervención has dicho una cosa, la política se desarrolla y la hacen 
personas, personas con sentimientos, con estados de ánimo a veces muy bueno, a veces no tan 
bueno. Personas con dificultades, personas con sentimientos y con amor, que a veces 
necesitamos comprensión y amor. Si, comprensión y amor. Y ahora me acuerdo en una de las 
intervenciones que en un momento decía yo que nosotros cuando se estaba discutiendo el 
Estatuto de Autonomía de Catalunya, hacíamos un planteamiento que tenía que estar incorporado 
que era difícil de hacerlo encajar, que era el dret a la felicitat. El derecho a hacer feliz. Y uno debe 
ser feliz haciendo lo que hace, aunque muchos te quieran ver amargado, cosas de esas. Yo muy a 
pesar de las diferencias políticas que tengo con el partido al que tu representas en este 
Consistorio, que has representado en este Consistorio, a nivel personal he sido el que siempre he 
creido y he pensado que la conciliación familiar y laboral ha de ser la principal para una persona 
que se dedica a la cosa pública, al bien común que es al cual te has dedicado en estos últimos 6 
años. La conciliación de la vida familiar y laboral, y esto para nosotros es una cosa indiscutible. Si 
que se puede discutir, claro, pero se puede discutir siempre para mejorarla, no para cargársela. Y 
ese he sido creo yo. Aparte de eso, a nivel personal, yo creo y puedo decirlo, que has hecho un 
trabajo muy importante para Badia. Badia ha de estar contenta de la tenacidad, de la 
perseverancia, del enfrentamiento con tu partido que me consta, para cobrar los 3.318.000 euros 
que nos debían del año 2012. Eso hay que recordarlo. Y venga, CiU no te escondas en que el 
Estado no te paga para que no nos pagues a nosotros, porque esa excusa llegaba un momento 
que ya no nos servía a nosotros. Y eso si, esa tenacidad. Y lo has dicho tu, sujeto social, has sido 
Badia en estos años y me consta. Y por eso te quiero decir ahora si, antes en la Junta de 
Portavoces y no puedo decir nada más, no se me ocurría esa frase porque yo no puedo desearle 
nada más a una persona, sino como decía Lluis Llach, o dice Lluis Llach: que tinguis sort, que 
tinguem sort. Sort, Marta”.      
 
Intervé a continuació la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: 
“Gràcies, senyora Alcaldessa. M’agradaria fer la meva intervenció en català en senyal de respecte 
per a la representant de CiU Marta Figueras. Marta, el teu treball com a regidora del partit que 
representes, ha estat un treball òptim. Moltes vegades els teus plantejaments envers alguna moció, 
envers a la postura política, les teves paraules, la teva manera d’expressar i de dialogar ens han 
arrossegat a estar més a prop del teu plantejament. De vegades te preguntes, com és possible que 
hagis votat una abstenció o determinat posicionament i bueno, és mèrit de la senyora Marta 
Figueras perquè no saps com ho ha fet, però t’ha convençut o has vist aquella part que potser no 
havies vist que el teu partit no ha plantejat o bueno...El teu treball com dic es un treball exquisit. 
Trobarem a faltar la part política, trobarem a faltar la part de les cometes o els accents que no 
estan posats on toquen, ho trobarem molt a faltar, però sobre tot trobarem a faltar aquella noia, 
aquella nena, perquè per a mi tens l’edat de la meva filla i ets una nena. Una nena que va entrar en 
aquest Ajuntament amb un aire fràgil i on estic, i que aquesta fragilitat només era una manera 
d’encobrir la teva fortalesa, perquè realment has estat una persona molt forta, has estat una 
persona molt propera, i sempre has prioritzat la part personal a la part política. No tothom és capaç 
de veure la persona davant del projecte polític, o en tot cas afegir un a l’altre i fer aquesta fusió que 
només unes quantes persones poden fer. Jo tenia pensar dir-te unes coses, però la veritat es que 
la teva intervenció m’ha deixat enfonsada, així que com a política considero que aquest Ajuntament 
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perd una política molt competent, molt íntegra i molt treballadora. I com a persona...bueno, com a 
persona no et perdem. T’estimo, Marta”.   
 
Seguidament intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Gràcies, 
senyora Alcaldessa. Be, què he de dir jo després d’aquesta intervenció? Què difícil. He apuntat 
alguna cosa perquè no em vull descuidar res. Hi ha persones que se’n van tal com venen, i n’hi ha 
d’altres que es queden malgrat hagin marxat. Tu Marta seràs de les segones. Que es quedarà 
malgrat hagis marxat. Discrepàncies polítiques tantes com vulguis. Totes. Totes no. Malgrat les 
discrepàncies polítiques se t’ha de reconèixer la voluntat de sumar esforços i la coherència política, 
cosa que sap que t’he reconegut en més d’una ocasió. L’Eusebio m’ha trepitjat la cita. Que tinguis 
sort i que trobis un camí planer i ben llarg. Voldria felicitar-te personalment per la valentia de saber 
donar un pas enrere per a poder compatibilitzar la vida política amb la vida. Amb la vida familiar i la 
vida professional. Moltes vegades els ciutadans que ens escolten i que ens veuen pel carrer no son 
gens conscients dels esforços i de les dificultats per a assolir aquesta conciliació en termes reals i 
de qualitat. Que tinguis sort, que tinguem sort en aquests moments tant difícils per a molta gent, i el 
trobarem a faltar. Ara queda la Marta amiga que esperem i desitgem que no marxi mai. Gràcies”.   
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme, 
que diu: “Si antes era difícil hablar, ahora se va incrementando la dificutad. Yo creo que para la 
gente sobretodo que nos está escuchando, la gente del público, tendrá que ser un poco una 
sensación rara vernos después de un Pleno más o menos tranquilo, que ahora todo sea algo 
amoroso, algo bonito. Yo creo que en nombre de los regidores y regidoras que estamos aquí, os 
pedimos este momento de licencia, porque aunque sabemos que es una decisión voluntaria, 
meditada, que la vida después de la política es vida y se sigue trabajando en la cosa pública, de 
otra manera pero se sigue trabajando, y seguro que allá donde te lleva tu vida, seguro que más 
tarde o más temprano volverás a participar de una forma más activa o menos activa en el mundo 
político, y por lo tanto yo creo que en el fondo lo que estamos haciendo es despedir a una 
compañera de viaje, que ha estado durante unos años con nosotros, de despedida a una amiga 
que hemos tenido y que seguiremos teniendo como ha dicho Quim. Perdemos a la Marta regidora 
que no a la Marta política, sino a la Marta regidora pero sigo manteniendo a la Marta amiga, y en 
nombre del grupo municipal socialista, pues no voy a decir lo maravilloso que lo has hecho, que a 
veces nos lo has hecho pasar mal. No voy a decir que bueno...voy a decir que eres una tozuda que 
echaremos de menos, una persona persistente en sus convicciones y sobre todo en sus 
posicionamientos, y sobretodo también en la búsqueda de razones para convencerte de las cosas, 
que eso también ha servido como ejercicio para los que nos ha tocado debatir, discutir, negociar, 
pactar contigo, el crecer como personas, como políticos, como gestores, y es algo que entre otras 
muchas cosas yo te quiero agradecer como Lancho, como portavoz del grupo municipal socialista, 
como regidor y como amigo tuyo que soy. Por lo tanto, que te vaya bonito. Perdemos en el Pleno 
una persona con mucha agilidad mental, con una gran capacidad de decir la palabra precisa en el 
momento concreto para dejarnos a uno u otro descolodado, e incluso para decir alguna cosa fuerte 
pero con finura, con saber hacer. Por lo tanto, echaremos de menos todas esas cualidades y 
deseo que te vaya muy bien, que te vaya bonito, que seas muy feliz ya ya está”. 
 
L’alcaldessa diu: “Bueno, Marta, jo no penso acomiadar-me perquè a més soc molt ploranera, 
tothom que em coneix ho sap i no penso plorar. Agrair-te tota la feina que has fet, perquè Marta es 
molt, molt, molt treballadora, súper exigent, auto exigent i exigent amb la resta de les persones 
amb les que treballa, amb la qual cosa ens fa treballar molt i molt. Ella treballa i ens fa treballar a la 
resta també. Abans has comentat que has fet una decisió molt complicada, però es una decisió 
molt generosa, perquè quan una persona se’n adona de que el seu nivell d’exigència que te per a 
exercir les coses no arriba on ha d’arribar, la millor opció es dir bueno, doncs ho deixo i que darrera 
meu vingui altra persona que ho pugui fer. No tothom sap prendre aquesta decisió, penso que es 
una decisió molt valent. S’ha fet molta feina, és cert, de vegades no ens la reconeixen, crec que 
hem coincidit tots en la mateixa reflexió de dir de vegades los ciudadanos políticos que sembla ser 
que som una altra cosa, no dediquem temps, no ens esforcem per millorar les coses i de vegades 
dediquem una quantitat de temps i d’energia a consta de les nostres famílies, que son els 
principals patidors d’aquesta situació però bueno, val la pena. Has estat una excel.lent companya, 



 34

una excel.lent conversadora. Les tardes, ella deia m’esperaves fins a les 8 del vespre per a fer les 
mini juntes de portaveus perquè no podies arribar, es que és cert, i acabàvem a les 10 de la nit. 
Però és veritat que valia la pena. Les estones de feina han valgut la pena. Ets una filòsofa 
“ejerciente”, penso que la paraula es sil·logisme i fal·làcia, no l’havia sentida des de COU, i ens 
l’has recordat Ple rere Ple, i bueno, agrair-te tota la dedicació, agrair-te l’haver-te conegut, ha estat 
un plaer. Que espero que no perdem el contacte malgrat la vida política, i en algunes coses ja saps 
que et demanaré la teva opinió, perquè de vegades es molt important saber l’opinió de la Marta en 
algunes coses perquè li dona moltes voltes a tot. I res, ja està. Moltes gràcies, que siguis molt feliç, 
que estic convençuda que ho seràs. Felicitar al teu marit que està en el públic perquè tornes a 
recuperar la teva dóna i això es molt important, i penso que s’ho mereix.          
Doncs res més. Aquest tema no es vota. Acabem el Ple, no hi ha assumptes sobrevinguts, acabem 
la part dispositiva i acomiadem a la Marta com es mereix, amb un aplaudiment i per suposat amb 
un petó que ara mateix li faré”.  
 
S’acorda: 
 
Atès que la senyora Marta Figueras i Badia, regidora de l’Ajuntament de Badia del Vallès, ha 
presentat renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament mitjançant instància presentada amb data 
26  de juny de 2013, i de conformitat amb el que preveu la legislació electoral i del règim local, així 
com a la instrucció de la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs representatius locals, 
de 10 de juliol de 2003, 
 
S’acorda: 
 
Primer. Prendre coneixement de la renúncia formulada per la senyora Marta Figueras i Badia a la 
seva condició de regidora de l’Ajuntament de Badia del Vallès i a tots els càrrecs que exerceix 
derivats de la seva condició. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central instant a la mateixa la designació i l’ 
expedició de les credencials corresponents com a regidora/ra municipal al/la següent candidat/a de 
la mateixa llista electoral, d’acord amb la relació de candidatures publicades en el Butlletí Oficial de 
la Província de 26 d’abril de 2011. 
 
Tercer. Notificar aquest acord als interessats i a la Junta Electoral Central. 
 
 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE LA NÚM. 236/13  FINS LA   
379/13  
 
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
 
Núm. 236/13, de 2 de maig, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones 
amb disminució, modalitat titular no conductor, al senyor Orencio Gómez Díaz. 
 
Núm. 238/13, de 6 de maig, de declarar la caducitat de les inscripcions i donar de baixa en el 
Padró Municipal d’Habitants diferents persones, per haver transcorregut el termini de dos anys 
sense que s’hagi renovat la inscripció a la qual estan obligats els estrangers no comunitaris. 
 
Núm. 240/13, de 7 de maig, de practicar liquidació dels havers de diferents treballadors del pla 
d’ocupació, per finalització dels seus contractes laborals. 
 
Núm. 241/13, de 8 de maig, de desestimar la reclamació patrimonial núm. 10/2012, per no existir 
relació de causalitat entre els fets produïts i l’actuació de la Corporació. 
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Núm. 242/13, de 8 de maig, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona diferents subvencions per a 
temes d’Acció Social i Cultural, dintre de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per a la 
realització d’activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 
 
Núm. 243/13, de 8 de maig, de requerir perquè esmeni els defectes en la seva sol.licitud  i aporti la 
documentació necessària, a un ciutadà que ha presentat sol.licitud de reclamació patrimonial. 
  
 Núm. 244/13, de 9 de maig, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona diferents subvencions per a 
temes de Medi Ambient i Salut Pública, dintre de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts per a la 
realització d’activitats i serveis de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 
 
Núm. 245/13, de 9 de maig, d’aprovar la liquidació de la taxa per ocupació temporal de la via 
pública al senyor Santos Alcojor Llavero, pel muntatge d’una bastida per a la col.locació de 
conducte de fums al local de l’av Eivissa, 16. 
 
Núm. 246/13, de 9 de maig, d’aprovar a Distribuciones Elite, la liquidació de taxa pel muntatge 
temporal d’una parada d’exposició de productes al mercat municipal.  
 
Núm. 248/13, de 10 de maig, de practicar liquidació dels havers corresponents al mes d’abril de la 
senyora Betlem Cuesta Cremades. 
Núm. 253/13, de 10 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 13 de maig de 
2013. 
 
Núm. 254/13, de 13 de maig, de concessió d’una bestreta de 2.400 euros al senyor José Antonio 
Fuentes Torrecillas, sense interès i a compte de les retribucions al llarg dels 24 mesos posteriors a 
la seva concessió. 
 
Núm. 255/13, de 15 de maig, d’autoritzar la senyora Vanessa Real Garcia per a l’instal.lació d’una 
terrassa exterior de 20 m2. davant el local ubicat a l’av. Burgos, 38, durant el període del dia 1 
d’abril fins el 31 de maig de 2013. 
 
Núm. 288/13, de 5 de juny, de formular incident de nul.litat d’actuacions contra la Sentència dictada 
per la Secció Segona de la Sala de Contenciòs administratiu del Tribunal Suprem, en el recurs de 
casació 5232/2010 interposat per Telefónica Móviles España, S A. en referència a l’aprovació 
definitiva de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial 
del domini públic. 
 
Núm. 298/13, de 7 de juny, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora Carmen Lastres Trujillo. 
 
Núm. 299/13, de 7 de juny,  de concedir llicència urbanística núm. 2013/040 a la Comunitat de 
Propietaris de l’av. Via de la Plata, 13, per a la realització de les obres que sol.liciten. 
 
Núm. 301/13, de 7 de juny,  de concedir llicència urbanística núm. 2013/043 al senyor Pintao Wu, 
adjudicatari del local ubicat a la plaça Major, núm. 2, per a la realització de les obres que sol.liciten. 
 
Núm. 305/13, de 11 de juny, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 10 de juny de 
2013. 
 
Núm. 306/2013, de 11 de juny, d’incoar expedient de baixa per inscripció indeguda a diferents 
veïns, per haver transcorregut el termini de cinc anys sense que s’hagi realitzat la confirmació de la 
inscripció en el Padró a que estan obligats els extrangers. 
 
Núm. 307/13, de 11 de juny, d’aprovar el fraccionament del pagament dels deutes tributaris al 
diferents contribuents que ho van sol.licitar. 
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Núm. 308/13, de 11 de juny, d’aprovar l’expedient núm. 4/2013, d’incorporació de romanents de 
crèdits de l’exercici 2012, corresponents a despeses finançades amb ingressos afectats. 
 
Núm. 309/13, de 11 de juny, de reconèixer al senyor Miguel Noguera Fernández el 
compliment del període de carència de sis mesos necessària per tenir dret a la percepció 
del Plus d’Assistència i Puntualitat, amb efectes del dia 1 de maig de 2013. 
  
Núm. 310/13, de 11 de juny, de desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 
4/2013, per no concórrer elements i requisits legalment exigits pel naixement de la responsabilitat 
patrimonial, i en concret per la falta de relació entre el dany sofert i el funcionament del servei 
públic. 
 
Núm. 312/13, de 13 de juny, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 17 de juny de 
2013. 
 
Núm. 313/13, de 13 de juny, d’aprovar el contracte de manteniment de la centraleta Ericsson 
BP250 de l’edifici el Molí, a l’empresa Soriano Sistemes de Comunicació, S L. 
 
Núm. 314/13, de 11 de juny, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Susana Cortés Fernández. 
 
Núm. 315/13, de 13 de juny, d’autoritzar la senyora Vanessa Montero Pérez per a l’instal.lació 
d’una terrassa exterior de 13 m2. davant el local ubicat a l’av. Via de la Plata, 7, durant el període 
del dia 1 de maig fins el 31 de juliol de 2013. 
 
Núm. 316/13, de 13 de juny, d’autoritzar el senyor Jianmei Zhang per a l’instal.lació d’una terrassa 
exterior de 18 m2. davant el local ubicat al C/ Santander, 6, durant el període del dia 1 de juny fins 
el 30 de setembre de 2013. 
 
Núm. 317/13, de 11 de juny, d’aprovar la liquidació de taxa per ocupació temporal de la via pública 
a la senyora Irene Cárdenas Cruz, per a la instalació d’una terrassa de 7,96 m2 en el local ubicat al 
C/ de Porto, 3. 
 
Núm. 318/13, de 14 de juny, de desestimar el recurs de reposició interposat per un ciutadà en 
l’expedient de responsabilitat patrimonial 1/ 2013, a causa de la seva demanda per haver sofert 
una caiguda en la via pública, per no existir relació de causalitat entre els fets i l’actuació de la 
Corporació. 
 
Núm. 319/13, de 14 de juny, de concessió a la senyora Marta Ortega Vázquez, de llicència per a la 
tinença i conducció de gos potencialment perillós. 
 
Núm. 320/13, de 14 de juny, d’autoritzar l’ocupació de la via pública per a la venda d’articles 
pirotècnics, dels dies 19 al 23 de juny, a ARS PIROTÈCNICA, S L. 
 
Núm. 321/13, de 14 de juny, de interposar recurs d’empar contra la sentència dictada per la Sala 
de Contenciós Administrativa del Tribunal Suprem, en el recurs de casació 008/0005232/2010, 
interposat per Telefónica Móviles España, S A en relació l’aprovació definitiva de la modificació de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic. 
 
Núm. 322/13, de 14 de juny, d’autoritzar l’ocupació de la via pública per a la venda d’articles 
pirotècnics, dels dies 19 al 23 de juny, a GIRONINA, S L. 
 
Núm. 323/13, de 14 de juny, d’aprovar al senyor Josep M. Pons Miralbell la liquidació de la taxa per 
muntatge temporal d’una parada d’exposició de productes els dies 27 al 29 de juny al mercat 
municipal. 
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Núm. 324/13, de 14 de juny d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament a la 
senyora Dulce Nombre Morales Rodríguez, davant el seu domicili de l’av. Eivissa, 10. 
 
Núm. 326/13, de 17 de juny, de sol.licitar col.laboració a la Diputació de Barcelona per a 
l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de Badia del Vallès 
 
Núm. 327/13, de 18 de juny, de substitucions en els càrrecs de Secretaria, Intervenció i Tresoreria, 
durant el període de vacances dels titulars corresponents. 
 
Núm. 328/13, de 18 de juny, de disposició de les vacances anyals del personal de l’Ajuntament. 
 
Núm. 329/13, de 18 de juny, 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 juny de 
2013. 
 
Núm. 330/13, de 19 de juny, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al mes de juny 
de 2013. 
 
Núm. 331/13, de 20 de juny, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13028783 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. 332/13, de 20 de juny, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13027457 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. 333/13, de 20 de juny, de reconèixer al dret a la devolució de l’import pagat en l’expedient 
sancionador per haver-se  anul.lat, número 12000000070. 
 
Núm. 335/13, de 21 de juny, de paralitzar i arxivar l’expedient de Baixa d’Ofici núm 12/13, atesa la 
modificació per canvi de residència de la senyora Noemí Porto Mateo. 
 
Núm. 336/13, de 21 de juny, de paralitzar i arxivar l’expedient de Baixa d’Ofici núm 15/13, atesa la 
modificació per canvi de residència de la senyora Amaya Benaul Santamaria. 
 
Núm. 337/13, de 21 de juny, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Mohammed El Mrini. 
 
Núm. 338/13, de 21 de juny, d’aprovar i signar un conveni per a la realització de pràctiques 
acadèmiques, amb la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Núm. 339/13, de 21 de juny, de fixar un servei addicional de Policia Local durant els dies 23 i 24 de 
juny. 
 
Núm. 340/13, de 26 de juny, de substitucions en el càrrec d’Alcaldia durant el període de vacances 
de l’alcaldessa titular. 
 
Núm. 341/13, de 26 de juny, de convocatòria del Ple municipal pel dia 26 de juny de 2013. 
 
Núm. 342/13, de 26 de juny, de paralitzar i arxivar l’expedient de Baixa d’Ofici núm 18/13, atesa la 
modificació per canvi de residència de la senyora Petra Encinas Sánchez. 
 
Núm. 343/13, de 26 de juny, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 25 de juny de 
2013. 
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Núm. 345/13, de 28 de juny, de desestimar el recurs de reposició interposat per una ciutadana en 
l’expedient de responsabilitat patrimonial 11/ 2012, a causa de la seva demanda per haver sofert 
una caiguda en la via pública, per no existir relació de causalitat entre els fets i l’actuació de la 
Corporació 
 
Núm. 346/13, de 28 de juny, d’estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 11/2012,  a 
causa de la demanda d’un ciutadà per haver sofert una caiguda en la via pública, i abonar-li la 
quantitat de 460,00 euros. 
 
Núm. 347/13, de 28 de juny, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Evaristo Portas Abal. 
 
Núm. 348/13, de 28 de juny, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 1 de juliol de 
2013. 
 
Núm. 350/13, de 28 de juny, de justificar la subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per valor de 35.000 euros, per tal de realitzar un pla local d'ocupació per a les persones 
en risc d’exclusió social. 
 
Núm. 351/13, de 2 de juliol, de delegar les facultats per a prestar consentiment 
matrimonial a favor de la regidora senyora Montserrat Carbonell Rosell. 
 
Núm. 352/13, de 2 de juliol, d’autoritzar la senyora Irene Cárdenas Cruz per a l’instal.lació d’una 
terrassa exterior de 7,96 m2. davant el local ubicat al C/ de Porto, 3 durant el període del dia 1 de 
juny fins el 31 de juliol de 2013. 
 
Núm. 353/13, de 2 de juliol, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents persones, 
per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 30 de maig al 28 de juny de 2013. 
 
Núm. 354/13, de 2 de juliol, d’autoritzar la senyora Vanessa Real Garcia per a l’instal.lació d’una 
terrassa exterior de 20 m2. davant el local ubicat a l’av. Burgos, 38, durant el període del dia 1 de 
juny fins el 31 de juliol de 2013. 
 
Núm. 355/13, de 2 de juliol, d’autoritzar al senyor Emilio Avendaño Burillo l’ocupació temporal de la 
via pública per a la instal.lació d’una parada de màquines de cosir al mercat ambulant dels dijous. 
 
Núm. 356/13, de 2 de juliol, d’autoritzar el senyor Antonio Diaz per a l’instal.lació d’una terrassa 
exterior de 24 m2. davant el local ubicat a l’av. Costa Brava, 7 durant el període del dia 1 de juny 
fins el 31 de juliol de 2013. 
 
Núm. 357/13, de 2 de juliol, de concessió a la senyora Antonia Larrinaga Ortega, de llicència per a 
la tinença i conducció de gos potencialment perillós. 
 
Núm. 358/13, de 2 de juliol, de concessió a la senyora Lidia Vicente Ruiz, de llicència per a la 
tinença i conducció de gos potencialment perillós. 
 
Núm. 359/13, de 2 de juliol, d’aprovar la liquidació de taxa per ocupació temporal de la via pública a 
la senyora Gloria Falcón Macho, per a la instalació d’una terrassa de 17,7 m2 en el local ubicat a 
l’av. Burgos, 34. 
 
Núm. 360/13, de 2 de juliol, d’autoritzar la senyora Josefa Giralt Perelló per a l’instal.lació d’una 
terrassa exterior de 7,68 m2. davant el local ubicat a l’av. Mediterrànea, 38, durant el període del 
dia 1 de juny fins el 30 de setembre de 2013. 
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Núm. 363/13, de 4 de juliol, de contractació mitjançant contracte laboral per circumstàncies de la 
producció, el senyor Miguel Angel Pérez Jiménez i la senyora Teresa Carceller Labaleta amb la 
categoria de recepcionistes, des del 28 de juny fins el 2 d’agost de 2013.  
 
Núm. 364/13, de 5 de juliol, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 8 de juliol de 
2013. 
 
Núm. 365/13, de 5 de juliol, de desestimar el recurs de reposició interposat per una ciutadà en 
l’expedient de responsabilitat patrimonial 2/2013, a causa de la seva demanda per haver sofert una 
caiguda en la via pública, per no existir relació de causalitat entre els fets i l’actuació de la 
Corporació. 
 
Núm. 366/13, de 5 de juliol, de concessió d’una bestreta de 400 euros al senyor Iván Villén Ortiz, 
sense interès i a compte de la paga extraordinària d’estiu de 2013, i de concessió d’una bestreta de 
300 sense interès i a compte de les retribucions el mes de juliol de 2013. 
 
Núm. 367/13, de 5 de juliol, de concessió d’una bestreta de 900 euros al senyor Blas Rojo López, 
sense interès i a compte de la paga extraordinària d’estiu de 2013. 
 
Núm. 368/13, de 8 de juliol, de comparèixer en l’acte de judici del procediment d’incapacitat 
permanent 503/2013 Secció N, instat pel senyor Francisco Arcos Garcia. 
 
Núm. 369/13, de 8 de juliol, de deixar sense efecte la núm. 321/13, de 14 de juny, i desistir de la 
petició d’assistència jurídica sol.licitada a la Diputació de Barcelona. 
 
Núm. 370/13, de 9 de juliol, d’autoritzar el senyor José Alburquerque Alburquerque, per a 
l’instal.lació d’una terrassa exterior de 16 m2. davant el local ubicat a l’av. Burgos, 2, durant el 
període del dia 1 de juny fins el 30 de juny de 2013. 
 
Núm. 371/13, de 9 de juliol, de prendre coneixement de les obres a realitzar pel senyor Miguel 
Angel Jimeno Sáez, consistents en l’arranjament de la teulada del quiosc de l’av. Burgos, 32-34. 
 
Núm. 372/13, de 9 de juliol,  de concedir llicència urbanística núm. 2013/048 a la senyora Isabel 
Vicente Espada, adjudicatari del local ubicat a l’av. Eivissa, 16, per a la realització de les obres que 
sol.licita. 
 
Núm. 373/13, de 10 de juliol, d’autoritzar llicència d’OVP al senyor Esteban González Gutiérrez els 
dijous, per a la venda de productes de xurreria mitjançant remolc. 
 
Núm. 377/13, de 11 de juliol, de prorrogar el conveni subscrit amb el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, per al projecte Cruïlla d’atenció educativa a la diversitat de 
l’alumnat de secundària. 
 
Núm. 378/13, de 11 de juliol, de delegar les facultats per a prestar consentiment 
matrimonial a favor de la regidora senyora Saray Muñoz Contreras. 
 
Núm. 379/13, de 11 de juliol, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 15 de juliol de 
2013. 
 
Seguidament intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Moltes 
gràcies. Nosaltres voldríem fer una referència a la Resolució d’Alcaldia núm. 308/13, de 11 de juny, 
d’aprovar l’expedient 4/2013 d’incorporació de romanents de crèdits de l’exercici 2012, 
corresponent a despeses finançades amb ingressos afectats. Quan consultes l’expedient, 
simplement veus unes...això per a qui ens escolten es romanents d’exercicis anteriors que 
passaran a aquest exercici i que observem que s’han posat a l’apartat de despeses com a 
inversions reals. Llavors en el Ple anterior nosaltres vam aprovar, el Ple va aprovar el pressupost 
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de 2013, i nosaltres el que demanem que aquesta partida de despeses de inversions reals per 
valor de 1.032.581 euros, que es faci un pla consensuat sigui al mes de setembre o d’octubre, i 
que evidentment tingui una incidència ben clara a la via pública per a evitar la degradació a la qual 
s’està...la degradació actual. Això d’una banda.  
Llavors la segona qüestió en referència a les Resolucions d’Alcaldia es que ha hagut algun 
problema de papers respecte la documentació que se’ns va facilitar ahir inicialment, i avui ja se’ns 
ha passat la documentació tal com tocava, i el que volem preguntar perquè no ho hem sabut veure 
en cap Resolució d’Alcaldia, avui és 31 de juliol i bueno, la darrera Resolució d’Alcaldia arriba a 11 
de juliol, i no hem sabut veure la Resolució que fa referència o que entenem que ha de fer 
referència a la contractació de personal de seguretat al poliesportiu. Nosaltres voldríem saber en 
quina Resolució d’Alcaldia i de quin dia, quin número i quin dia apareix la contractació de personal 
de seguretat del poliesportiu. I en referència a les Resolucions d’Alcaldia seria tot, després ja farem 
un prec”.   
 
El senyor Juan Antonio Lancho, primer tinent d’alcaldessa, diu: “La Resolución núm. 308 que hace 
referencia a la incorporación de romanentes, septiembre-octubre nos podemos sentar. También 
hay que tener en cuenta que aunque nosotros veamos que incorporamos un millón y algo de 
romanente,no significa que ese dinero esté en caja y que hay seguro que proyectos del mismo que 
están comprometidos con proyectos que vienen subvencionados de fuera. Pero bueno, lo podemos 
hablar. 
Sobre el tema de en que Resolución de Alcaldía está la contratación del personal de seguridad, yo 
ahora mismo no sabría decirle. También es cierto que el Pleno cuando se envían las Resoluciones 
de Alcaldia como ve acaba el 11 de julio, puede significar que esté incorporada en las 
Resoluciones siguientes, pero que en todo caso estoy convencido que el servicio le dará 
contestación”.   
 
 
2. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Eusebio Argueta, regidor del grup muncipal d’ICV-EUiA, fa dos precs: 
 
2.1 
 
A través de algunos vecinos y las redes sociales se habla de los ruidos en la vía pública, en los 
parques, y me gustaría saber si hay constancia en algún atestado o no atestado, algún informe de 
la guardia urbana sobre esta situación, porque algunas de las informaciones que se están 
vertiendo en las redes sociales tienen un calado racista, y que los niños hacen ruido a las 11 de la 
noche, las 12 de la noche en los parques de la ciudad. Y claro, ante una situación como esa, 
aparte de la pregunta me gustaría instar al equipo de gobierno ya que nosotros disponemos de un 
servicio de mediación cuando hay un problema social, si este problema se ve, se mide, se estudia, 
se valora, si este problema requiere la intervención de los servicios de mediación, pues que se 
pongan en marcha porque evitar cualquier conflicto social en esta línea sería lo  más adecuado en 
el caso nuestro como administracion o como Ayuntamiento si es que no existe, sino yo invito a los 
servicios de mediación a que se pongan en marcha o no que se pongan en marcha, a que actuen 
ante esta situación, porque se que están en marcha, están funcionando y que actuen ante este 
caso si es que no lo tenían presente. 
 
2.2 
 
Con respecto a la bruticia de la ciudad, pero me refiero a los excrementos de los animales, de los 
perros, a mi cuando se me quejaban solo se me ocurría una cosa. Nosotros tenemos una 
Ordenanza, y me gustaría saber el nivel de aplicación y de sanciones y si es que se está poniendo 
algún tipo de sanciones, porque Badia se está convirtiendo, y esto no es en el primer Pleno ni el 
segundo que sale, intransitable por la caca de estos animales. Y entonces sería conveniente ver de 
alguna manera si se está aplicando o hay algún tipo de...si se ha puesto alguna sanción a algún 
vecino incívico. Pienso que si se tiene un animal se tiene que cuidar como muchas veces se dice, 
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los animales a veces se comparan con las personas y decimos, es que son más buenos que las 
personas. Y es verdad. Entonces que los cuiden como las personas, que recojan la mierda de los 
perros de la calle o que caguen los perros en sus casas, y yo creo que tiene que ser esto, que 
partimos de esto, sino que se aplique sin piedad la Ordenanza Fiscal que tenemos aprobada sobre 
este tema de civismo...sobre este tema de la tenencia de animales domésticos. 
 
2.3 
Esta pregunta la tengo que hacer de trámite. Es una pregunta de trámite porque me ha hecho 
llegar un compañero ahora mismo...tengo constancia de que en la Comisión Informativa hubo una 
afirmación, que la obra de la barrera acústica se había parado, yo dije que si el equipo de gobierno 
no decía nada en ese momento en la Comisión Informativa, era que la obra se había parado. Me 
consta tanto en los correos que nos habeis ido enviando, porque he preguntado directamente por 
este tema, que teneis constancia de que la obra de la barrera sónica no se ha parado, y esa es la 
información que yo le puedo dar al compañero que me ha hecho llegar esta pregunta, pero si 
quereis ampliarla no estaría de más, sobre este tema de la paralización de las obras de la barrera 
acústica. 
 
2.4 
 
Tambén hay una pregunta sobre el tema de la instalación de los generadores estos que hay la 
incomodidad y que en la misma zona esta de la obra hay una queja ciudadana. Si esto está 
normalizado, recoge todas las medidas de seguridad y cosas de estas. Nada más, tenía estas 4 
preguntas. 
 
El senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB fa un prec: 
 
2.5 
 
Hi ha un veí que ens ha adreçat una carta, desconec si també ha arribat aquesta carta a la resta de 
portaveus, però en tot cas el prec que ens fa a nosaltres, nosaltres com AEB ho volem fer extensiu 
a l’equip de govern. La carta diu el següent: “Me dirijo a ustedes como vecino de Badia y a 
consecuencia de la modificación que el pasado año tuvo la partida que regula la concesión de 
tarjetas de transporte gratuitas. Desde el mes de marzo he cursado dos intancias demandando la 
concesión de una tarjeta gratuïta de transporte para mi mujer. En ambas la respuesta ha sido la 
misma. No puede tener acceso a la tarjeta gratuïta de transporte porque a pesar de cumplir los 
requisitos económicos, no lo hace por el hecho de no poder justificar su necesidad por motivos 
médicos. Paso a exponerles mi opinión a lo que esto respecta, pues considero que personas con 
escasos recursos económicos, ya jubiladas, podemos tener necesidad de una movilidad justificada 
como visitas a familiares o para la cuida y vigilancia de nietos. En primer lugar me gustaría 
hacerles llegar de primera mano las consecuencias que una modificación como esta puede tener 
en personas como nosotros, con escasos recursos económicos. Mi mujer percibe una pensión de 
589 euros. Esta realidad económica se traduce en el hecho que la regulación actual de esta tarjeta, 
le impide poder acudir a recoger a nuestros nietos a la salida del colegio en la Creu de Barberà un 
par de veces por semana. El gasto mensual que esto conlleva lo hace imposible con nuestra actual 
situación de ingresos. En segundo lugar, cosa que nosaltres también en voldríem disposar, que ja 
vam transmetre en Plens anteriors, me gustaría disponer de la información del gasto anual que 
suponía el mantener la concesión de tarjetas en las anteriores condiciones. El ahorro económico 
que no social, que la aplicación de la nueva, bueno aquí posa Ordenanza, ha supuersto, y el grado 
de infracciones o abusos que se hayan podido detectar en el año 2012 y 2013. En tercer lugar 
trasladarles mi petición, que se vuelvan a plantear las condiciones de acceso a la tarjeta gratuïta 
de transportes, si el importe destinado a la misma no superaba a cualquier otra partida que ustedes 
puedan considerar claramente superflua y por tanto prescindible”. I bàsicament és això el que 
transmetem a l’equip de govern”. 
 
L’alcaldessa diu: “Gràcies. Si li sembla ja li contestaré al senyor perquè ha demanat la paraula en 
el plenillo per a exposar la situació, es el senyor Juan Valenzuela. Quan acabem el Ple ja li dono la 
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paraula, però que no contestaré al Quim en el prec perquè vam parlar l’altre dia i volia venir a 
parlar amb tots plegats, i ara quan acabem el Ple ja començarem el plenillo. 
Per a contestar al senyor Argueta, en principi dels sorolls a la via pública, dintre de les novetats 
que ens passa la guàrdia urbana no especifica l’origen de les persones que estan...quan una 
persona crida i diu que hi ha un grup de persones que estan molestant, quan la policia diu, em 
criden perquè hi ha un grup de persones que estan molestant i va, no especifica ni el motiu de la 
trucada ni les persones qui truquen, ni de les persones que estan allà sin son...com has comentat 
que era un problema de racisme, no podem constatar veritablement en cadascuna de les 
intervencions, en el moment que un ciutadà demana la intervenció de la policia per una molèstia de 
soroll, que sigui per un motiu de racisme. Això es el que no podem constatar perquè no consta 
normalment en les incidències. De tota manera mirarem a veure si hi ha alguna incidència 
específica sobre aquest tema, i en el cas de que sigui així, farem la mediació que calgui. 
Sobre el tema de la suciedad por los excrementos de perros, en principio la Ordenanza de 
animales no sanciona por el tema de las defecaciones, es un tema complicado a gestionar y la 
Ordenanza de civismo todavía no está aprobada. Esperamos poder terminarla de aprobar en 
breve. 
El tema de la barrera sònica ja vam comentar i vam passar la informació tant bon punt ens va 
arribar a nosaltres per part de la Conselleria, us la vam enviar a tots, als portaveus i a tots els 
regidors del Consistori, en que ens comuniquen quina serà la periodicitat de les obres. Sí que 
durant el mes d’agost estan de vacances, per això no es veurà durant el mes d’agost persones 
treballant, però en principi tal i com ens ha dit la Conselleria, continuen. I ens han posat el 
calendari, això es el que sabem, i el que sabem es el que us vam transmetre”.     
     
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan són les 
vint-i-dos hores, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa 
 


