10/2013
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2013
Badia del Vallès, trenta-u d’octubre 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
Sra. Raquel Gracia Peral
Sra. Montserrat Jiménez Molina
Sra. Montserrat Carbonell Rosell
Sr. Antonio Sabariego Guerrero
Sr. Antonio Rodríguez Yañez
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo
Sr. Juan Carlos Santervás García
Sra. Cristina Fàbregas Moreno
Sra. Montserrat Montañes Navarro
Sra. Antonia Escrivà Castellanos
Sr. Rafael Muñoz Contreras
Sr. Eusebio Argueta Chica
Sra. Carme Mateu i Sala
Sr. Raúl Ortiz Parra

PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
AEB
AEB
AEB
AEB
PP
PP
ICV-EUiA
CiU
PXC

Assistits pel secretari accidental senyor Miguel Sánchez Laguna, que certifica i l’interventor
senyor Raúl López Borras.
Excusa la seva assistència la senyora Saray Muñoz Contreras.
L’alcaldessa diu: “Abans de començar en record de les víctimes de les mineries de León farem
un minut de silenci desitjant que aquestes coses no tornin a passar. Nosaltres si que recordem
a les víctimes malgrat que no passin a la nostra Comunitat Autònoma.

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.
2.

Aprovació d’acta de la sessió anterior
Donar compte al ple de la resolució de modificació de les resolucions 491/11 i 492/11 de
15 de juny, de nomenaments i assignació de comeses als tinents d’alcaldessa i d’altres
regidors
3. Ratificació acord Junta de Govern Local
4. Festes Locals 2014
5. Aprovació modificació Ordenances Fiscals 2014
6. Concurs servei de neteja a les dependències municipals
7. Incoació expedient per a la resolució del contracte administratiu amb Gecoinsa,
Aparcamientos, Geopatrimoni, SL
8. Incoació expedient per a la modificació provisional de l’ús de la parcel·la E-5
9. Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya que garanteixi beques – menjador a tots els
infants en situació de vulnerabilitat
10. Recolzament vaga educació
11. Suport a les treballadors i treballadores de Panrico, a Santa Perpètua de Mogoda
12. Moció AEB: Per a la millora de la qualitat de l’aire a Badia del Vallès
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13. Moció AEB: En suport als treballadors i treballadores de l’empresa Panrico (ES
RETIRA)
14. Moció AEB: Per la retirada de la Disposició Addicional 15 de la Ley de Apoyo a los
Emprendedores (Substitueix IRPH)
15. Moció ICV-EUiA: En defensa de la industria i per expressar la solidaritat amb els
treballadors/res de Panrico i Alstom en la seva defensa dels llocs de treball i la viabilitat
futura de les empreses. (ES RETIRA)
16. Moció PXC: Contra l’aforament dels polítics
17. Moció PXC: Per la modificació dels supòsits d’indult
18. Assumptes sobrevinguts
II.

CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
1.
2.

Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia
Precs i preguntes

I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

S’aprova sense necessitat de lectura l’acta celebrada el dia 25 de setembre de 2013 atès que
tots els membres del consistori disposaven del text.

2. DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES
RESOLUCIONS 491/11 I 492/11 DE 15 DE JUNY, DE NOMENAMENTS I ASSIGNACIÓ
DE COMESES ALS TINENTS D’ALCALDESSA I D’ALTRES REGIDORS

La Corporació es dóna per assabentada de la resolució de l’Alcaldia número 556/2013, que
literalment diu:
“Vistes les resolucions d’Alcaldia números 491/11 de 15 de juny de 2011 i 492/11 de 15 de juny
de 2011, en relació al nomenament i assignació de comeses als Tinents d’Alcaldessa i d’altres
regidors.
Amb la finalitat de reorganitzar les delegacions dels tinents d’Alcaldessa.
HE RESOLT
Primer. Modificar la Resolució 491/11 de 15 de juny de 2011, apartat a) i b) de l’acord segon,
en el sentit que el servei d’habitatge que estava integrat a l’àrea d’Urbanisme i Medi Ambient,
passa a integrar-se a l’àrea d’Acció Social i Cultural.
Segon. Pel que fa a l’apartat c) de la resolució 491/11 de 15 de juny de 2011, els serveis que
integren l’àrea d’Economia i Serveis Generals queden de la següent manera:
-

Hisenda
Patrimoni
Compres
Contractació
Recursos humans i riscos laborals
Governació
Seguretat ciutadana
Serveis Generals
Atenció a la ciutadania i serveis administratius
Oficina municipal d’Informació i consum
Promoció econòmica i comerç
Informàtica
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Tercer. Modificar l’apartat primer de la resolució 492/11 de 15 de juny, la qual queda redactada
de la forma següent:
“Primer. Delegar a favor dels regidors i regidores que a continuació es relacionen les comeses
específiques, amb facultats per a la direcció de programes i proposta de resolució als òrgans
competents de les regidories següents:
a) Regidories de Benestar social, Gent gran i dependència, Igualtat, i Salut i hàbits
saludables, integrades a l’àrea de Acció Social i Cultural: Sra. Montserrat Carbonell
Rosell.
b) Regidories de Esports i Cultura, integrades a l’àrea de Acció social i cultural: Sr. Antonio
Rodriguez Yañez.
c) Regidories d’Hisenda, Informàtica i noves tecnologies, integrades a l’àrea d’Economia,
Governació i Serveis Generals: Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno.
d) Regidoria de Seguretat ciutadana integrada a l’àrea d’Economia, Governació i Serveis
generals: Sr. Juan A. Lancho Aceituno
e) Regidoria de Planificació estratègica, integrada a Alcaldia: Sr. Antonio Sabariego Guerrero
f)

Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç integrada a
Generals: Sr. Antonio Sabariego Guerrero

l’àrea d’Economia i Serveis

g) Regidoria d’Habitatge integrada a l’Àrea d’Acció Social i Cultural: Sr. Juan Antonio Lancho
Aceituno.”
Quart. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució, en compliment del que
preveu l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
Cinquè. Publicar al Butlletí Oficial de la província.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal
d’ICV-EUiA que diu: “Gracias senyora Alcaldesa el grupo municipal de Iniciativa en este punto
se abstendrá.
L’alcaldessa intervé i diu: “És una modificació de les delegacions, bueno de les delegacions no
perquè els regidors continuen tenint les mateixes delegacions, és un canvi d’adscripció de la
regidoria d’habitatge de l’Àrea de Territori a l’Àrea d’Acció Social per millorar la coordinació
amb Serveis Socials, i modificar l’adscripció de la regidoria de Comerç i Promoció Econòmica a
l’Àrea d’Economia, és el que significa les dues resolucions.”

3. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL

El secretari llegeix la proposta d’acord:
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan Antonio Lancho Tinent d’alcaldessa de l’àrea
d’Urbanisme i Medi Ambient que diu: “Todos recordaremos alguna de las inundaciones que
hemos sufrido en la zona del polideportivo exterior a lo largo de algunos años sobre todo
cuando llovía mucho, básicamente el convenio lo que recoge es reparar o subsanar esta
deficiencia que perjudicaba a los municipios de Sabadell, Barberà i Badia, de forma efectiva, y
esperemos que de forma inminente. Lo que recoge esta actualización del Convenio que ya ha
sido subscrito por Barberà y que en breve será subscrito por Sabadell, es actualizar el coste de
la obra y la repercusión de la misma únicamente entre los municipios de Sabadell y Barberà, el
Municipio de Badia del Vallès no va a su cargo ningún coste económico y por lo tanto es una
mejora para nuestros municipios, es una mejora que a nosotros como Municipio no nos costará
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ni un euro y por lo tanto yo creo que es importante poder ratificarlo y que la obra se ejecute.
Gracias.”
Seguidamente l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de
Plataforma per Catalunya que diu: “Decir que desde Plataforma por Catalunya votaremos
favorablemente ya que hay un acuerdo entre todos los municipios y esto será una mejora y el
coste económico lo asumen Sabadell y Barberà pues votaremos favorablemente, gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit
Popular que diu: “A pesar de que nos llegó con dos días el Convenio y lo hemos revisado
bastante por encima es un acuerdo que consideramos que a Badia nos beneficia, además hace
tiempo que se estaba detrás de establecer un Convenio puesto que ha habido problemas uno
creo que fue bastante grave, entonces nosotros vemos que es una buena propuesta lo que
hemos mirado y votaremos favorablemente.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’
ICVEuiA que diu: “Nosotros votaremos abstención en este punto, en principio no hemos visto nada
que comprometa a Badia creo que es un acuerdo entre ACA, Barberà y Sabadell. Y entre
medio en broma medio en serio, esto es una suposición solamente, pero no vaya ha ser que
este convenio sea para evitar las inundaciones solamente a Barberà y nos afecte a Badia.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Santervas regidor del grup municipal de l’Alternativa
d’Esquerres per Badia que diu: “L’AEB votará a favor de esta ratificación.”

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup
municipal de CIU que diu: “Convergència votarà a favor perquè creiem que és una part que
beneficia molt al Municipi de Badia.”
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 15 vots a favor (7 PSC, 4 AEB, 2 PP, 1 PXC, 1
CIU) i 1 abstenció (ICV-EUiA) la ratificació següent:
“Atès l’acord de la Junta de Govern susceptible d’ésser ratificat pel Ple de l’Ajuntament, es
proposa la ratificació literal del següent:
“APROVACIÓ CONVENI PER A LA PROMOCIÓ, EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE LES
OBRES DE MILLORA HIDRÀULICA DEL TORRENT DELS GORGS AL SEU PAS PER
SABADELL, BARBERÀ DEL VALLÈS I BADIA DEL VALLÈS

Vista la proposta de l’Àrea d’urbanisme i medi ambient, d’acord amb els antecedents i informes
emesos i fent ús de les competències que, en aquesta matèria, atribueix a aquest òrgan
municipal el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la resta de normativa
concordant.
Atesos els acords assolits entre els municipis de Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del Vallès
per a la promoció, execució i manteniment de les obres de millora hidràulica del torrent dels
Gorgs que es reflecteixen en el conveni de col·laboració que s’adjunta.
De conformitat amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. La “Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local”, i la “Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”
D’acord amb el que preveu l’art. 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
S’acorda :
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Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre els Ajuntaments de Sabadell,
Barberà del Vallès i Badia del Vallès per a la promoció, execució i manteniment de les obres de
millora hidràulica del torrent dels Gorgs al seu pas per Sabadell, Barberà del Vallès i Badia del
Vallès, segons document annex.
L’objecte del citat conveni és, per una banda, concretar les accions realitzades fins ara en el
marc dels convenis anteriors signats pels citats ajuntaments amb aquesta finalitat, juntament
amb l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, l’ACA) però tenint en compte que aquesta
entitat s’ha desvinculat ara unilateralment d’aquesta actuació, tot i haver-hi participat en el
procés i manifestat el compromís de mantenir el convingut; i, per l’altra, actualitzar, d’acord amb
els nous condicionants i fets esdevinguts, les accions necessàries per dur a terme la referida
actuació assumint els ajuntaments de Sabadell i Barberà del Vallès aplicar un major esforç
pressupostari per suplir la desvinculació unilateral de l’ACA, en la part proporcional que els
correspondria sufragar d’acord amb els convenis subscrits amb anterioritat.
Segon. Facultar a la senyora alcaldessa per a què pugui signar tots els documents pertinents i
dictar els actes que siguin necessaris per a l’efectivitat dels acords precedents, inclosos els de
signatura del conveni aprovat i de rectificació i/o esmena del seu contingut com a conseqüència
de possibles errors materials, si es donés el cas; així com per a l’exercici de les accions
administratives i judicials escaients en defensa dels drets i interessos municipals un cop s’hagi
analitzat i valorat jurídicament el grau de responsabilitat que pugui correspondre a l’ACA per
raó de la seva participació com a part integrant dels convenis per ella mateixa subscrits amb
anterioritat –dels què unilateralment ara es desvincula–, com en atenció a la possible deixada i
abandó de funcions i competències legals que li puguin correspondre sobre aquesta matèria,
segons es posa de manifest en el conveni aprovat a signar.
Tercer. Ratificar aquest acord en la propera sessió plenària.
Quart. Notificar el contingut d’aquests acords a tots els interessats.”

4. FESTES LOCALS 2014
Per indicació de l’alcaldessa el secretari llegeix la proposta d’acord.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Ortiz regidor del grup municipal de PXC
que diu: “Decir que desde Plataforma por Catalunya votaremos favorablemente ya que los dias
los acordamos en Junta de Portavoces, gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta que diu: “Votaremos a favor.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Escriva regidora del PP que diu: “La
postura de este grupo municipal será la de abstención dado que dejamos encima de la mesa
una propuesta para trabajar de cara a las próximas fiestas locales del año 2015, porque ya
estaban los calendarios hechos prácticamente proponiendo que la segunda pascua sea
substituida por el 24 de septiembre festividad de nuestra senyora de la Mercè.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Fàbregas regidora del grup municipal de l’AEB que
diu: “Des de l’AEB votarem a favor d’aquesta moció, gràcies.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup municipal de
Convergència i Unió que diu: “Convergència vota a favor perquè no som ningú per decidir les
festes locals a Badia i les que creu més convenients.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escrivá que diu: “Pido la palabra para
manifestar que desde luego Badia sí tenemos derecho de manifestar cuales son nuestras
fiestas locales como es la independencia y la decisión de las mismas, gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Mateu que diu: “Perdó senyora Antonia el tema no
era aquest, el tema era que gent externa o que treballem fora de Badia no tenim el perquè
decidir lo que decideixi el poble de Badia i parlo per mi exclusivament.”
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L’alcaldessa diu: “Entenem que es referia a ella mateixa quan ha fet l’afirmació.”
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 14 vots a favor (7 PSC, 4 AEB, 1 ICV-EUiA, 1 CIU,
1 PXC) i 2 abstencions (PP) el següent acord:
“Vist el decret 177/80, de 3 d’octubre, modificat pel decret 152/1997, de 25 de juny, i 146/1998,
de 28 de juny, referent al calendari de festes, així com altra normativa concordant.
Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut del Treballadors, i l’Ordre EMO/2025/2013, de 22
d´agost, publicada al DOGC núm. 6450, de 30 d´agost, del Departament d´Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2014 i que preveu que seran fixades mitjançant una ordre del Departament
d´Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, dues festes locals, amb caràcter
retribuït i no recuperables, a proposta dels ajuntaments, i que no poden escaure’s en
diumenge ni en cap dels dies de festa oficials.
Vist l’informe de la directora de recursos humans.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa permanent d’Economia, Governació i Serveis
Generals.
S’acorda:
Primer.- Proposar al Departament d´Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la
fixació dels dies 14 d’abril (Aniversari de la Constitució del Municipi) i 9 de juny (Segona
Pasqua) de l’any 2014, com a festes locals de Badia del Vallès, ambdues de caràcter retribuït i
no recuperable.
Segon.- Notificar aquest acord al Departament d´Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.”

5. MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L'EXERCICI 2014
Per indicació de l’alcaldessa el secretari llegeix la proposta d’acord.

L’alcaldessa dona la paraula al regidor d’Economia senyor Juan Antonio Lancho que diu: “Los
tiempos en los que nos toca vivir son difíciles, Badia no es ajena a ello. El conjunto de la ciudad
hace y debe seguir en esta línea un esfuerzo por hacer que todos los ciudadanos y ciudadanas
puedan acceder a los servicios públicos de su ciudad, pero no podemos perder de vista el
objetivo fundamental de los impuestos y las tasas, que es el de la financiación de estos
servicios públicos. Las tasas y ordenanzas fijan el coste que le supone a la ciudad ofrecer
dichos servicios. Los impuestos financian los servicios, pero también tienen una finalidad muy
importante y es que deben poder ser una herramienta de equidad, de justicia bien a través de
los propios impuestos fijando bonificaciones pero también esta finalidad se puede conseguir
por la vía del gasto, estableciendo servicios públicos universales o bien a través de ayudas de
urgencia social, becas, etc.
En el ADN de todos nosotros está que nadie se quede fuera, en que la política fiscal de Badia
esté presidida por el principio de igualdad, y esto se materializa en que todas y todos
colaboramos en la puesta en marcha y mantenimiento de los servicios públicos, pero cada uno
en función de sus posibilidades.
Siendo conocedores de nuestra situación, la propuesta que traemos para su aprobación en
este Pleno, para las tasas y ordenanzas del 2014 es, en líneas generales su congelación, salvo
aquellas que están sujetas a un contrato como son las basuras.
Hemos dejado aparcado el acuerdo que tenemos todos los grupos municipales respecto al IBI
para que la subida que nos impone el Estado central del 4% no perjudique a los bolsillos de
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todos nosotros y nosotras. Mantenemos las bonificaciones y fraccionamientos que existen ya a
los diferentes impuestos y tasas y que son de todos conocidos. Aumentamos la bonificación
para los menores de 18 años que sean miembros de alguno de los clubes deportivos inscritos
en Badia pasando de un 25 a un 35 % del abono. Estos son algunos ejemplos, que no todos.
Quiero agradecer las aportaciones realizadas por todos los grupos municipales y pedir el voto
afirmativo a esta propuesta de tasas y ordenanzas que proponemos para el 2014, gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Ortiz regidor del grup municipal de PXC que diu:
“Gracias señora Alcaldes, decir que desde Plataforma por Catalunya no vemos del todo mal
que se hayan congelado la mayoria de las tasas en los tiempos que corren, pero aún así con
estas tasas nosotros ya el año pasado no estábamos de acuerdo y este tampoco por lo tanto
votaremos en contra, gracias.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup
municipal de Convergència i Unió que diu: “Jo li vaig proposar dos preguntes al senyor Lancho
a hores d’ara no tinc resposta, si quieres te las remito para que las tengas en cuenta, una era,
nova redacció de l’article 3, article 3 apartado 3. En el caso de las personas físicas si no
aceptan la herencia de los fallecidos, tampoco aceptan las deudas. Artículo 3 apartado 6, creo
que el mejor procedimiento para exigir al adquiriente las quotas tributarias pendientes en
cuanto se haga la firma de la transmisión ante notario y se le haga una retención al
transmitiente vendedor, hasta ahora los que nos dedicamos a este tema los notarios no firman
siempre y cuando haya deudas pendientes de IBI.
Y otro punto, que es ordenanza fiscal número 7, donde pone modificación de las tarifas
reguladas en el artículo sexto, en cuanto a la tasa de basuras creo que seria mucho más
factible aplicar la tasa según los habitantes de un domicilio. Me parece muy excesivo que una
persona que viva sóla pague 81,21 euros al año en contrapartida de los que viven cuatro
personas.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que diu:
“Nosotros en este punto, esta vez, el año pasado las ordenanzas 2013 votamos abstención,
este año votaremos en contra. Los motivos pues como siempre en algunas reuniones
preparatorias de las ordenanzas hemos estado hablando, los criterios sociales de progresividad
social, criterios de tarificación social, y yo pienso que se está hablando del tema y nosotros
podemos aplicar estos criterios en algunos servicios municipales, hay una ordenanza en la cual
se aplica, que es la atención domiciliaria, ordenanza número 25, y el señor Lancho en la
exposición es que ha dicho dos frases muy interesantes y muy bien, ha dicho: en función de
sus posibilidades y criterios de equidad y justicia. Son cosas que si las aplicamos en los
impuestos municipales pues yo votaría a favor. Y yo pienso que a lo mejor estas ordenanzas
fiscales que hoy traemos a debate seguramente saldrán adelante, y van ha salir adelante
seguramente con la abstención de alguno de los partidos ya sea del PP o de Convergencia,
pero yo pienso que a veces los caminos más cortos no siempre nos conducen al lugar más
deseado.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del Partit Popular que diu:
“Gracias senyora Alcaldesa, desde esta formación política, desde el Partido Popular vamos ha
abstenernos en las ordenanzas municipales, y no para que salgan adelante, y para que el
equipo de gobierno tenga las ordenanzas, porque consideramos que en el tiempo que estamos
la congelación de la mayoría de las tasas es importante, es importantísimo, consideramos que
las bonificaciones a los parados disminuidos y demás en el polideportivo también es un dato a
tener en cuenta, muy importante, porque aquellos colectivos que en la sociedad y en nuestro
municipio que no pueden permitirse el lujo de pagar una determinada cantidad tienen el mismo
derecho que los demás ha tener los servicios. Y nos vamos ha abstener ha estas tasas porque
hemos aportado, hemos trabajado, nos hemos reunido, y hemos visto coherente y han tenido
paciencia con nosotros, y nosotros con ellos a su vez, y si el beneficio del municipio es el
objetivo estaremos a favor venga de donde venga, y no nos basamos en utopías que a la hora
de la verdad no se pueden llevar a la practica, sino en hechos y en beneficios. Y también
quería decir que lo que ha comentado la compañera Carme Mateu de Convergencia nosotros,
y creo que una vez lo hablamos pero no recuerdo como está exactamente el tema. El hecho de
que en un domicilio se generara más residuos que tenía una bonificación estaba contemplado
ya, no estoy segura pero si no fuera así estaríamos de acuerdo. Gracias.”
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Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de
l’Alternativa d’Esquerres per Badia que diu: “L’Alternativa d’Esquerres per Badia votarà en
contra d’aquestes ordenances tal com va fer a les ordenances de l’any passat i atès que son
hereves d’una gestió que considerem que ha esdevenit nefasta per la ciutat doncs no podem ni
volem ser corresponsables, gràcies.”
L’alcaldessa intervé i diu: “Jo abans de donar-li la paraula al senyor Lancho perquè contesti a la
resta de grups, m’agradaria que el senyor Argueta aclarís, ho dic perquè queda molt be, lo de
tarificació social, son aquests termes que queden molt be sentir-los, vull tarificació social, que
ens expliqui si us plau el que vol dir amb això de la tarificació social, perquè jo encara he tingut
reunions amb vostè i no se que vol, és com dir vull criteris ecològics, queda molt be eh? Però
aquesta tarificació social que vostè proposa en titular, aquests criteris de progressivitat social
que vostè proposa en titulars, no ha fet cap proposta concreta, m’agradaria que expliqués a la
gent que li està sentint que significa la tarificació social, o que signifiquen aquests criteris de
progressivitat social, ha posat un exemple, evidentment d’una ordenança fiscal que ja hi ha, o
sigui que no es veritat que no existeixin criteris de tarificació social, ha posat un exemple, però
no ha posat un exemple concret de com modificar no se quina taxa perquè s’incloguin criteris
de tarificació social, o sigui que no em val, això no és seriós.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan A. Lancho regidor d’Economia que
diu: “Sobre las tres preguntas de Convergencia, la primera nos viene impuesta desde fuera, el
tema que comenta, la segunda existen subvenciones al IBI, que otorgamos como municipio,
como Ayuntamiento, y la tercera existen las bonificaciones en función al número de familia
numerosa. Por lo tanto ya está recogido todo eso.
En el tema de .. agradecer la abstención del Partido Popular, es cierto que hemos recogido un
par de sus propuestas, que están recogidas en la propuesta definitiva de tasas y ordenanzas.
Sobre Iniciativa, hay una parte que no ha explicado, yo entiendo que nos quedemos en los
titulares bonitos, tarificación social, que como ha dicho la Alcaldesa hay que explicar en que
consiste y como se aplica, y a que se aplica. También hay que explicar las otras propuestas
que se han podido realizar desde los distintos grupos municipales respecto a otros impuestos o
tasas de este municipio como por ejemplo el IBI que al final pues no ha tirado para delante, yo
creo que si hablamos hay que explicarlo un poco todo, sin acritud, sin maldad pero bueno hay
que explicarlo, cual es la posición de cada grupo municipal respecto a las tasas y ordenanzas
hablando de cada una de ellas, no sólo de una parte.
La gestión mejor o peor de las tasas que se esta llevando a cabo por parte del municipio yo
creo que es buena se están mejorando ciertos aspectos que han sido durante un tiempo
deficitarios, y que se están mejorando actualmente, yo creo que en algo hemos coincidido
todas las fuerzas políticas, y yo creo que seria bueno que lo dijéramos que era en la necesidad
de congelar estas tasas y estas ordenanzas para el 2014, que en eso sí hemos coincidido al
margen de la votación o orientación de voto de todos, pero que eso lo teníamos todos claro de
que era necesario congelar las tasas y ordenanzas fiscales para el 2014 y al margen de eso
pues las propuestas realizadas la mayoría de los grupos que las han presentado han sido
aceptadas, y bueno hay otros grupos que no han presentado ninguna opción, de todas formas
gracias por su orientación de voto.”
L’alcaldessa intervé i diu: “Només per puntualitzar, la senyora Mateu ha demanat la bonificació
o un altre tipus de taxa d’escombreries perquè a Sabadell te una taxa molt complexa i molt
acurada, cada domicili i en funció, estimen la recollida o les tones que generen en funció dels
habitants, és una taxa complexa, sí és una taxa complexa, però com totes les taxes complexes
que tenen en compte molts índex és molt complicat de gestionar, en altres casos quan tenen
un sistema de recollida porta a porta, també és mes fàcil determinar quin és el volum de
recollida d’escombreries i es pot acorar la taxa en aquest sentit, en el cas nostre tenim la
bonificació de família nombrosa com una manera d’equilibrar el número d’habitants però és
veritat que no existeix tarifes diferenciades en funció de si hi ha un membre, dos membres, sí
que a partir de tres membres que és família nombrosa. Que agafem el prec que ha fet
Convergència i l’analitzarem de cara a les properes Ordenances Fiscals per veure si es factible
a casa nostra modificar la tarificació.”
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L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que diu:
“Yo por alusiones directas me remitiré a un supuesto de una familia de cuatro personas que
viva en Badia, por ejemplo, pagan 42,20€ a día de hoy, con un descuento de un 35% paga
27,43€, vale otro supuesto y esta familia cobra 2.200€ me voy a me voy a limitar a describir
1000€ uno 1200€ otro, otra familia monoparental, esta familia pues, ah no he dicho el precio
mensual por persona bueno más o menos unos 25€ el primer supuesto al mes por persona,
esto está en las ordenanzas señora Alcaldesa, esta información no me la estoy inventando, y
entonces claro viene la familia monoparental con las mismas condiciones, el coste de esta
familia, pero sólo tiene unos ingresos paga en vez de 6,85 que paga una la otra paga 8,86 al
mes con las mismas condiciones, y tienen descuento esta familia en vez de un 35 y paga en
vez de pagar 27,43 paga 26,6 €, si esta tarificación se pudiera aplicar, si este criterio de
argumento de palabras, como dicen hay que predicar a veces con el ejemplo de equidad social,
de justicia, de que pague quien más pueda, aquí al lado hay dos ayuntamientos gobernados
por los socialistas y aquí nosotros tenemos unos fantásticos técnicos que también se pueden
informar y yo supongo que pueden facilitar esta información aunque sea de Sabadell o de
Cerdanyola y esta información se puede contrastar y no es difícil y no es una utopía señora
Antonia, yo supongo que para una determinada clase social y política por supuesto que
algunos planteamientos que hacemos la izquierda sí que puede ser utopía, es una realidad, y
es una realidad que se puede hacer con voluntad política. Gracias.”
L’alcaldessa intervé i diu: “Miri senyor Argueta, primer, tarificació social significa que vostè no
plantegi el problema sinó que doni una solució, la solució pot ser, l’altre dia li vaig posar
l’exemple, de tota manera els hi explico que tot això és nou perquè això no ho ha proposat a les
reunions. Jo li explico, la tarificació social significa podem fer dos coses o cobrar una taxa amb
un criteri de residents o no residents que és el criteri que nosaltres tenim a casa nostra, o
podem aplicar una taxa molt mes complexa que seria per un tram d’ingressos pot ser per unitat
familiar, pot ser per unitat personal, tot aquests criteris son els que s’han de parlar i proposar,
de dir pues una persona amb uns ingressos de tant a tants euros a l’any pagarà tant, una
persona de tants euros a l’any pagarà tant, i això no ho han de fer els tècnics, nosaltres hem de
proposar si volem aquests tipus de tarificació o un altre, això és tarificació social, però això s’ha
de saber i s’ha de proposar després ja mirarem si es pot asumir o no es pot asumir, si podem
nosaltres per una per una complexitat de tramitació assumir-lo tècnicament, o el programa
informàtic que tenim a les instal·lacions esportives ho pot assumir o hem de carregar un de
nou, però per tot això s’ha de començar a treballar abans, no val el dia de les Ordenances
Fiscals, perquè queda molt bonic que vostè va per la tarificació social, perquè això és un
titular, i el mateix titular que és que Iniciativa proposa tarificació social i el PSC no, és Iniciativa
per Catalunya Verds proposava una pujada de l’IBI i el PSC no, això també és un titular i això
també correspon al que es parla a les reunions, i jo no he dit però ara ho dic, perquè si es diuen
unes coses també s’han de dir d’altres, es que el PSC és molt dolent perquè no vol apostar per
la tarificació social, doncs jo puc dir Iniciativa per Catalunya Verds que aposta per la tarificació
social proposa pujar l’IBI en contra de la resta de grups, també ho puc dir, perquè també obeeix
a la veritat, i ho dic. Desprès, evidentment hi ha bonificacions, si tampoc no s’explica, jo no dic
que vostè manifesti o pugui manifestar que no està d’acord amb el criteri del PSC evidentment
que es pot fer, però no amb criteris demagògics senyor Argueta, pot ser no? No ens agrada les
seves Ordenances Fiscals, no passa res, per això son les nostres, i per això no governem
junts, perquè som partits diferents. Però una altra cosa és dir coses que queden molt be de
titular però buides de contingut, siguem seriosos perquè sembla el que no és.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta que diu: “Estimada Eva, no haga
campaña electoral con los impuestos municipales, está ahora llevando a los extremos.”
L’alcaldessa diu: “Ya está accepto, vostè pot dir el que li dona la gana i jo no, pues no ho
accepto.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora de CIU que diu: “Gràcies
senyora Presidenta. Be jo no vull titulars, ni un ni cap, fer-li saber que la senyora Carme Mateu i
Sala treballa per Badia no per Sabadell, per lo tant la comparativa no m’ha semblat adient, val?
En primer lloc nomes li volia dir que per habitatge i any 81,21 em semblava excessiu, i suposo
que vostès l’equip de govern és un tema que ho havien de contemplar. Perquè en el meu cas,
ja que parlem de Sabadell com que som tres habitants estem pagant 48,50 € en un Municipi
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que teòricament te molta millor qualitat de vida índex per habitant, més que Badia, simplement
això, moltes gràcies.”
L’alcaldessa diu: “Quan s’analitza un sistema fiscal, s’ha d’analitzar en el seu conjunt, no
aïlladament, en el sentit de: Badia del Vallès, te una taxa de recollida d’escombreries que
s’apropa molt al cost del servei, perquè? Perquè te d’altres impostos molt baixos que no ens
arriben a permetre poder satisfer la resta de serveis públics. Amb la qual cosa s’ha de fixar tot
en el seu conjunt. També deia abans el senyor Argueta que si comparéssim les nostres taxes
amb els municipis del voltant, si fem una comparació amb la taxa d’esports per exemple el
municipi de Barberà del Vallès és el doble que Badia del Vallès, la taxa d’esports,
d’instal·lacions esportives. Amb la qual cosa s’ha de comparar tot el sistema fiscal en el seu
conjunt. Evidentment pot ser que la taxa d’escombreries en el Municipi de Sabadell es puguin
permetre el luxe de no cobrar el 100 per 100 del cost del servei perquè la cistella global
d’impostos sigui més alta. Un altra cosa és que podem mirar com fer que aquestes coses o
abaratir els costos perquè les taxes puguin ser menys costoses per la ciutat. Això és una cosa,
que es pot analitzar i es valorar i es pot millorar, inclús fins i tot la gestió dels impostos i el
cobrament, tot això evidentment es pot parlar i millorar. Però quan s’analitza el sistema
impositiu crec que s’ha d’analitzar en el seu conjunt no aïlladament, no comparar sense fer una
comparativa global, perquè podem caure en el sentit de dir la pressió fiscal és molt baixa en
alguns llocs i pot ser molt alta comparativament amb altres. Amb la qual cosa quan jo feia la
comparació o la idea del tema de Sabadell no ho deia perquè vostè treballes per Sabadell, sinó
perquè vostè podria conèixer com funcionava amb aquesta taxa i que es referís a això, no ho
deia com a crítica sinó com aclariment, no ho estava dient com un retret a vostè sinó com una
mena d’aclariment de que se al que s’està referint, era això per lo que feia referència a la taxa
de Sabadell no per d’altres coses.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Mateu que diu: “Aleshores podem prioritzar pels
habitants de Badia genèricament que és més important que el poliesportiu tingui una taxa més
baixa? O que la taxa de deixalleria, d’escombreries, de recollida, taxes obligatòries siguin més
assequibles? Pregunto. Gràcies.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan A. Lancho regidor d’Economia que diu: “Senyora
Mateu, a la hora de que es más importante si que la gente, el ciudadano de Badia pueda ir a
hacer deporte, o si al ciudadano de Badia le cuesta más o menos una tasa, es una decisión
que se toma aquí, son decisiones políticas. En las tasas y ordenanzas, en la mayoría de ellas
desgraciadamente y ahora no nos pondremos ha hacer un repaso a todas ellas, no cubren el
100% del coste, hay una solidaridad del conjunto de la ciudad que compensa el resto. De todas
formas hay momentos y momentos, en una orquesta y aquí a lo mejor me meto en un circo
porque alguno me puede rectificar, por lo tanto modificaré, los partidos tienen su ritmo, los
partidos de futbol tienen su ritmo, yo creo que llegar a este momento después de habernos
visto en alguna ocasión, después de usar medios telemáticos para comunicarnos, llegar a este
punto para hacer ciertas valoraciones sobre si las tasas y ordenanzas son más justas o menos
juntas porque se da prioridad a unas cosas frente a otras, yo creo que vamos un poco a
destiempo, que yo entiendo que puede ser por motivos de que acaba de aterrizar usted, no
pasa nada, esto se le vuelve a explicar, yo insisto, es importante que la gente de Badia pueda
acceder al polideportivo y puedan hacer deporte y que los niños y las niñas de Badia puedan
acceder a los clubs deportivos ha hacer deporte? Sí, si que es importante. Cubre la tasa de
basuras el 100% del coste del servicio? No. No lo cubre. Por lo tanto, esto si usted quiere yo
creo que es un debate para tenerlo sosegadamente punto por punto, no solamente las tres
preguntas que usted ha hecho que ya se las he contestado, sino que es ir tasa a tasa, de ir
mirando tasa a tasa e impuesto a impuesto.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Mateu regidora del grup municipals de Convergència
i Unió que diu: “Señor Lancho, esta pregunta se la envíe por mail el día 24 de octubre, las tres,
no he obtenido respuesta, si la obtuviera este debate no tendría lugar pero gracias.”

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 7 vots a favor (PSC), 3 abstencions (2 PP, 1 CIU) i
6 vots en contra (4 AEB, 1 ICV-EUiA, 1 PXC), l’acord que literalment diu:
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“Atès que el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
l’aprovació i modificació de les Ordenances Fiscals reguladores de tributs locals.
Atès que l’article 16.1 estableix que els acords de modificació de les Ordenances Fiscals ha
d’incloure la nova redacció de les normes afectades, la data de la seva aprovació i la d’inici
d’aplicació.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció.
S’acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança general de gestió, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2014 i
següents.
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les
ordenances fiscals que es detallen a l'annex 1, adjunt, i que a continuació es relacionen:
IMPOSTOS
ORDENANÇA FISCAL 1: Impost sobre bens immobles
ORDENANÇA FISCAL 2: Impost sobre activitats econòmiques
ORDENANÇA FISCAL 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica
ORDENANÇA FISCAL 4: Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
TAXES
ORDENANÇA FISCAL 6: Taxa per expedició de documents administratius
ORDENANÇA FISCAL 7: Taxa pel servei de recollida domiciliària d’escombraries
ORDENANÇA FISCAL 10: Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública
ORDENANÇA FISCAL 12: Taxa per ocupació temporal de la via pública
ORDENANÇA FISCAL 14: Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en
matèria d’urbanisme.
ORDENANÇA FISCAL 15: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de
l'administració municipal en les activitats i instal·lacions.
ORDENANÇA FISCAL 17: Taxa per la prestació de serveis esportius i usos d’instal·lacions
esportives.
ORDENANÇA FISCAL 19: Taxa per la prestació de serveis lúdico-recreatius i esportius.
ORDENANÇA FISCAL 24: Ordenança general reguladora dels preus públics.
Tercer. Aprovar provisionalment el calendari fiscal per l’exercici del 2014, segons es detalla a
l'annex 2 que s'adjunta i forma part d'aquest acord.
Quart. Exposar al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament els anterior acords provisionals,
així com el text complert de les modificacions de les Ordenances Fiscals, durant el termini de
trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances Fiscals, els qui tinguin un interès
directe, en els termes previstos a l’article 18 del Real Decret Legislatiu 2/2004, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
Cinquè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades, sota els criteris següents:
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1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament.
2) Mitjançant remissió expressa al text model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al
Butlletí Oficial de la Província de data 26 de setembre de 2013, es farà públic l’adaptació de
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
Sisè. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, els acords de
modificació de les Ordenances Fiscals, un cop s’hagin aprovat definitivament, de conformitat
amb allò que preveu l’article 2 del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d’assignació de funcions
d’Hisendes Locals als Departaments de Governació i Administracions Públiques i d’Economia i
Finances.”

6. CONCURS SERVEI DE NETEJA A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Per indicació de l’alcaldessa el secretari llegeix la proposta d’acord:

L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan Antonio Lancho Tinent d’alcaldessa de l’àrea
d’Urbanisme i Medi Ambient que diu: “El pliego que hoy presentamos pretende dar respuesta a
la necesidad de normalizar un servicio que se viene dando en nuestro municipio desde hace ya
unos años. Está pensado para responder a las necesidades que tiene la ciudad y al mismo
tiempo ser consciente de aquello que como municipio podemos asumir económicamente, sin
olvidarnos de aquellas personas que día a día trabajan en él. La mejora de materiales y
herramientas de trabajo así como el cierre de algunos espacios municipales y el ajuste de
horas contratadas hace que el coste para la ciudad sea inicialmente algo menor que el actual,
con el deseo de que las empresas que concursen ofrezcan no sólo una rebaja en el coste total
sino una ampliación de horas en el servicio, el contrato tendrá una duración de dos años
ampliable a otros dos y el coste máximo será de 511.750,23 euros. Quiero agradecer el
esfuerzo del Partido Popular y Convergencia a la hora de poder sacar adelante este pliego, que
no digo ninguna cosa rara, ha sido más largo que el parto de la burra, ha sido difícil y
complicado obtener el poder llevar ha aprobación definitiva este pliego, por lo tanto quiero
agradecer el trabajo realizado por parte de todas las fuerzas políticas, sin desmerecer en
ningún caso la posición política de otras fuerzas políticas que en este caso pues la tienen muy
definida y marcada.”

L’alcaldessa dona la paraula al senyor Ortiz regidor del grup municipal de PXC que diu:
“Gracias señora Alcaldesa, decir que desde Plataforma por Catalunya estamos de acuerdo en
que se hayan incrementado las horas de limpieza, pero no podemos estar de acuerdo en un
concurso que significa la externalización de puestos de trabajo que podrían realizar otras
personas de aquí de este Municipio en vez de contratar a otras empresas de fuera, por eso
nosotros votaremos en contra.”

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor d’ICV-EuiA que diu:
“Muchas gracias señora Alcaldesa. En este punto que se lleva a debate hoy en el Pleno,
votaremos en contra. Los motivos son muy sencillos. En los tiempos que vivimos, nosotros y la
ciudad con la crisis que está padeciendo podríamos intentar incluso gestionar desde el
Municipio. Hemos planteado este planteamiento desde cuando se quería llevar a debate en el
pleno de julio, es verdad lo que ha dicho Lancho esto se viene debatiendo desde hace tiempo.
Pensamos que aquí hemos aprobado en algún momento determinadas cosas de criterio social
y empresas de carácter social, y esto las palabras a veces nunca en este caso no coinciden y
no llevan nunca por el mismo sendero que los hechos. Hoy se actualiza la externalización, una
vez más, del servicio de la limpieza de nuestras instalaciones municipales, y yo creo que en la
situación que estamos viviendo es de lógico y de sentido común que lo pudiéramos gestionar
como Municipio, seguro que nos iría mejor, y seguro que haríamos un bien social a los vecinos
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y a la ciudad. Esa es una de las cosas, y he dicho antes, una de las cosas e incluso se lo
decía, se lo comentaba a Lancho hace un momento antes de entrar a la Junta de Portavoces,
que no había visto los criterios, osea para concurrir, empresas del tercer sector o de economía
social, cooperativas, nuevas empresas que están surgiendo, a raíz de la asociación de
personas que están padeciendo la crisis, se están asociando y están creando nuevos puestos
de trabajo, y esto podría ser y podríamos tener una ciudad impecable. Y hay una pequeña, o
no, hay una trampa entre el orden del día y lo que estamos debatiendo, en el orden del día se
habla de una cosa y un importe, y en la intervención del señor Lancho se habla de otro importe,
y claro si yo no vengo al Pleno y sólo se.. salen dos cosas diferentes, aunque lo digas con IVA,
da igual, da igual el IVA aquí no es un 21% 44 mil euros a 511 mil euros eso es lo que sale,
entonces claro te puede llegar a despistar, lo sabemos nosotros porque estamos metidos en el
ajillo, pero eso es lo que hay. Enfádate, estás en tu derecho ha enfadarte. Y es esto, esto es lo
que hay, o si no me has entendido lo explico mejor. El pliego si que está leído, leído y releído,
trabajado y retrabajado sino no tendríamos una posición hecha y convencida, y lo dije desde
antes del Pleno de julio, y esto se pospuso para el Pleno de septiembre. Bueno era esto
simplemente gracias.”
L’alcaldessa intervé i diu: “Como no es un debate político, es una explicación técnica para que
usted lo entienda, antes de hacer afirmaciones. Es que sabe que pasa señor Argueta, me
enfado porque usted hace afirmaciones desde el más absoluto del desconocimiento, y eso sí
que no se lo consiento, se lo voy ha explicar para que usted entienda lo que acaba de decir,
usted ha dicho que hay una trampa y un engaño porque el importe, ha dicho engañado, si no
llego a venir a este Pleno me habrían engañado, porque el señor Lancho ha dicho que el coste
del concurso eran 500 y pico mil euros y aquí se ha leído 44 mil, y yo le voy ha explicar para
que se entere. Los presupuestos que es esa herramienta que año tras año aprobamos en
diciembre, hay veces que más tarde, es la herramienta que establece el gasto anual de los
servicios públicos, estamos en el mes de octubre con lo cual quedan dos meses del ejercicio
presupuestario de 2013, que es lo que corresponde ha esta cantidad, noviembre y diciembre,
me consta que se lo explico el señor Lancho porque envió un mail, en el que constaba la parte
de 2013 y la parte del concurso global de todo el año que son los 500 y pico mil euros, por eso
le digo que antes de hacer afirmaciones como las que hace grandilocuentes, es que me están
engañando porque el señor Lancho dice que 500 mil euros y pone 44 mil, oiga mire luego que
soy no se que en las explicaciones y que hablo con condescendencia, como no voy ha hablar
con condescendencia si hacen afirmaciones desde el desconocimiento señor Argueta, por
favor pregunte, queda mucho más elegante si dice señor Lancho ha habido una contradicción
en los números porque usted dice 500 y pico mil euros y aquí aparecen 44 mil y yo se lo
explico pero no haga afirmaciones de que aquí hay una trampa, nos están engañando, hombre
no, señor Argueta.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta que diu: “Yo le rogaria a la señora Alcaldesa
que intente moderar su vocabulario y que no me falte más al respeto porque no es cierto. Mire,
he citado las partidas, se las he dicho al señor Lancho, incluso para el presupuesto 2013 hay
una partida que ya la ha citado el señor secretario de 61.258 euros, no coinciden con los
presupuestos, es verdad me lo acaba de decir fuera de micro el señor Lancho, si lo añadimos
al final hay presupuestadas 298.363,45, para el 2014. Usted puede decir o tratarme como
quiera pero yo le ruego que no vuelva ha faltarme al respeto. Gracias.”
L’alcaldessa intervé i diu: “Yo no le he faltado al respeto el que ha dicho que somos unos
tramposos y que le engañamos es usted, yo no h he dicho nada más que lo que le he explicado
de lo que usted ha dicho, y lo miraremos en las transcripciones, lo que pasa es que la próxima
vez en vez de contestarle lo que hago es llevarle a los tribunales, cuando manifieste que le
estamos engañando y que le hacemos trampas en los Plenos, prefiere eso, pues lo haré ya no
le contesto más, la próxima vez que diga que el equipo de gobierno hace trampa en un Pleno le
voy ha llevar a los tribunales.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup
municipal del Partit Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa, ante todo quiero remarcar las
diferentes y numerosas reuniones de trabajo que hemos mantenido con el responsable de esta
área, y a pesar de que no es un pliego de condiciones, de contrato que a todos nos gustaría,
imagino que ni al equipo de gobierno ni a la oposición indiscutiblemente, creemos que de la
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reducción de prácticamente un 18% de las horas de los trabajadores haber subido hasta un
12% creemos que es un esfuerzo, y un esfuerzo ha tener en cuenta, el hecho de que
trabajadores de esta casa, que mantengan horario, que se mantengan horas, es un esfuerzo
en este tiempo bastante importante. La externalización de las empresas posiblemente no sea lo
que necesitamos, lo que queremos, pero yo creo que es tan sencillo como hacernos una
pregunta muy simple, realmente consideramos que el Municipio, que Badia del Vallès está
preparada para la no externalización de una empresa de semejante envergadura?
Sinceramente desde esta formación política consideramos que no. Con todo esto la formación
del Partido Popular votará abstención en este punto, gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Santervás regidor del grup municipal de l’Alternativa
d’Esquerres per Badia: “En primer lugar agradecer al equipo de gobierno en especial a Lancho,
que en todo momento en este largo proceso se nos ha dado toda la información que hemos
pedido, igual que digo eso lo tengo que decir porque a veces no ocurre de esa manera, en este
caso ha sido así y hay que decirlo porque es lo correcto. La AEB votará no a esta moción ya
que siempre hemos defendido y defendemos un servicio de limpieza municipal y no privatizado,
la gestión privada de la limpieza municipal de estos últimos años ha servido para empeorar las
condiciones laborales de los trabajadores y empeorar el servicio a los ciudadanos. Porque ha
sido tan largo aprobar este pliego? Para empezar tengo que recordar a este equipo de
gobierno que hace más de un año se presentó un pliego de limpieza y instalaciones
municipales, fecha razonable para comenzar a trabajar el tema ya que se acababa la
concesión de la empresa de limpieza, de este documento no volvemos a ver nada hasta el mes
de julio de este año que se nos presenta una nueva propuesta, ya que se ha prorrogado un año
más de lo previsto la concesión y por ley tiene que salir a concurso. Después del análisis
realizado por la AEB se pone en conocimiento del resto de grupos de la oposición, y todos
coincidieron en negarse a apoyarlo en este Pleno con lo que el gobierno municipal lo tuvo que
retirar del orden del día, ya que no iba ha ser aprobado. En septiembre de este año se repite la
misma historia que en julio, de septiembre a octubre el gobierno municipal negocia con el PP
principalmente, la mejora de las horas del pliego a cambio de su apoyo, o en este caso como
ha dicho el PP de la abstención, apoyo por omisión. Estas mejoras de horas respecto al pliego,
anterior se dan en tres instalaciones municipales, Mercado Municipal, Casal de Joves y
polideportivo nuevo, quedando las horas igual que ahora, solo en estas tres instalaciones, es
decir en ningún caso hay más horas de limpieza que ahora, sólo en estas tres queda igual, en
el resto de casos hay menos horas de limpieza que ahora. Que vamos ha aprobar hoy? Los
grupos que por omisión no voten a favor y el equipo de gobierno? Un recorte en horas de
limpieza en instalaciones municipales que afectará a las señoras de la limpieza y a la
ciudadanía. Citaré algunos recortes de horas a modo de ejemplo. Biblioteca: pasaran de 40
horas semanales a 20 horas semanales. Brigada de Obras: de 35 horas semanales a 15 horas
semanales. Ceip La Jota: de 80 a 60 horas semanales. Ceip La Muñeira: de 80 horas a 60
horas semanales. Ceip La Sardana: de 80 horas a 60 horas semanales. Ceip La Seguidilla: de
80 a 60 horas semanales. Edificio el Molí: de 85 a 55. Lo único bueno de todo esto es que la
duración de la subcontrata será de dos años prorrogable a cuatro, es decir si las próximas
elecciones gobierna la AEB el servicio de limpieza de las instalaciones municipales lo podría
hacer público. Gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriba regidora del PP que diu: “Gracias
señora Alcaldesa, yo quería responder al señor Santervas, que en el polideportivo nuevo la
reducción de horas era de 100 horas, osea 100 horas que se reducían del polideportivo nuevo,
lógicamente el interés entre comillas del PP era que esta reducción tan brutal no fuera efectiva
puesto que era uno de los puestos municipales que mayor impacto iba ha tener, por esto fue el
dialogar, el llegar a un acuerdo porque eran los sitios que más impactaba y más repercusión en
el municipio y en los trabajadores iba ha tener, porque la reducción de horas era brutal.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Santervas que diu: “Que no he dicho eso, he dicho que
se igualan las horas, en ningún caso se mejoran como han dicho el resto de fuerzas aquí
presentes, se igualan, es decir esas tres instalaciones se quedan igual, es lo que he dicho, no
he dicho lo contrario, se queda igual pero en ningún caso mejoran, en todo el resto empeoran y
ahí se queda igual.”
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L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup municipal de
Convergència i Unió que diu: “Senyor Santervas, vostè creu que ara es hora de millorar? O de
igualar? Pels temps que estem vivint, augmentem hores o les mantenim, o despatxem a
tothom. No s’entén? No. A ver. Cuando en todas las empresas hay recortes señor Santervas, lo
que tenemos que hacer y más en un Ayuntamiento que está esperando una subvención
considerable, o un mantenimiento que ayude a sustentar el Ayuntamiento o el Consistorio, o el
Municipio, creo que no podemos exigir, y creo que lo que está haciendo el grupo municipal es
un gran esfuerzo por su parte, por mi parte está dicho.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan Antonio Lancho Tinent d’alcaldessa de l’àrea
d’Urbanisme i Medi Ambient que diu: “Obviamente el pliego original iba una reducción de horas
y de coste, no nos olvidemos que el coste del servicio lo pagamos entre todos y todas, y en la
situación en la que estamos y en la previsión en el tiempo de cómo podemos estar, o que
capacidad de gasto podemos tener, pues se tomaron unas buenos se propusieron una serie de
propuestas en función también de unos criterios técnicos, es decir, el pliego no solamente
recoge reducción de horas y servicios y ciertos espacios, sino que también recoge mejora de
material, herramientas de uso, etc, que en principio, y esto lo digo en principio lo pongo
siempre en cuarentena porque no es una cuestión que decidamos nosotros, sino que los
técnicos, las empresas que saben de esto dicen que con esas herramientas se limpia más,
mejor y más rápido, en tiempo. Por lo tanto el pliego claro que se hace, yo hay una cosa que
quiero decir y poner en valor el primer pliego que se entrega a los grupos municipales en su
momento la única formación política que hace un retorno con sus propuestas y con sus
aportaciones es la AEB, con la única formación política de todos los grupos municipales que
están sentados en este hemiciclo que forman parte de la oposición la única formación política
que hizo un retorno, que se miró el pliego e hizo un retorno, con su posicionamiento, que hay
que decirlo, nunca ha variado, nunca, así como otros grupos municipales sí que han variado su
posicionamiento respecto a este tema, la Alternativa d’Esquerres nada ha decir, su
posicionamiento que lo asimilarían como funcionarios o trabajadores de la casa, ya me gustaría
hacerlo, pero hay un Real Decreto Ley que nos impide hacerlo tanto a nosotros como a
ustedes si gobernaran, igual, o a cualquier formación política, por lo tanto por ese lado es difícil
entrar, y ya está.
Con el tema de los costes, yo lo he explicado en alguna ocasión, y lo he explicado en la Junta
de Portavoces, una especie de Junta de Portavoces ha sido hoy, ha habido temas de Pleno
pero luego ha sido también más de debate, es decir, la partida presupuestaria o lo que se
imputa al 2013 es la parte proporcional de lo que sería el resultado del concurso, para los dos
meses que quedan, ni más ni menos, darle vueltas a eso a mí me preocupa seriamente, y más
cuando se lo he explicado, lo he puesto por escrito y lo he explicado, volver a ello en el pleno
pues me parece algo extraño. El objetivo final cual es? Que las empresas cuando se
presenten, en las mejoras que hagan aumenten las horas de servicio y bajen el precio, porque?
Porque esta ciudad tiene que pagar ese servicio, y tiene que poder pagar ese servicio, cueste
cuatro, cueste cinco o cueste seis, pero al final tiene que tener capacidad económica para
poder pagarlo, y a nadie le gusta de los que estamos aquí sentados estoy convencido que ha
ninguno nos gusta pensar que alguien pueda perder su puesto de trabajo, o pueda ver
mermadas sus horas de trabajo y por lo tanto sus retribuciones, a ninguno nos gusta, yo estoy
convencido, de los diecisiete que estamos aquí , a ninguno, pero hoy por hoy tenemos que
equilibrar, y tiene que ser un pliego o un concurso que beneficie a la ciudad, que se lo pueda
permitir, que no perjudique en exceso a las trabajadoras y trabajadores que están en ese
ámbito y que es de dos años más dos años, no cuatro, sino dos más dos, y ya veremos quien
gobernará en el 2015, ya veremos, yo no echaría las campanas al vuelo tan rápido, me permito
yo ponerlo en cuarentena y ya el tiempo nos dará o nos quitará la razón. Por lo tanto es un
pliego que tardará todavía en celebrarse el concurso puesto que se tiene que publicar a nivel
europeo, probablemente hasta principios del año que viene no habrá el concurso efectivo o sea
no veremos nada, y ya está gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Montañes regidora del grup municipal de
l’AEB que diu: “Gràcies señora Alcaldessa. Miri senyora Mateu en els temps que corren no todo
vale, i ho dic perquè estem molt familiaritzats últimament amb això, en los tiempos que corren,
con esta crisis, i tot ho justifiquem a partir d’aquí, és des d’aquí que el senyor Mas, el govern de
la Generalitat fa les retallades que li be en gana justificant-se en aquest mateix argument, en
los tiempos que corren hem de retallar en Sanitat, hem de retallar en Educació, hem de retallar
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allà on vulgui. L’orientació de vot de l’AEB no te res a veure amb los tiempos que corren sinó
amb un absolut convenciment ideològic que planteja com distribuir els diners i com fer
polítiques de contractació. Li dic perquè avui hem sentit varies vegades que con la crisis.. no, la
crisis es l’oportunitat de canvi i això és el que ningú diu, crisis vol dir oportunitat de canvi i no
podem afrontar la crisis amb les mateixes polítiques i justificar les retallades sense posar
consciència ideològica.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup municipal de CIU que
diu: “Senyora Montserrat jo no treballo pel senyor Mas, jo treballo per Badia que li quedi
constància.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Santervás regidor del grup municipal de l’Alternativa
d’Esquerres per Badia que diu: “Cambiando de banda estan todas las cartas encima de la
mesa, esta discusión la hemos tenido y me parece que es correcto que sea así yo le voy ha
responder lo mismo que le informé o que discutimos, que está bien, que es cierto que está el
decreto Rajoy y tal que no nos deja, pero hace siete años no había ningún decreto Rajoy y
también se privatizó el servicio de limpieza, se externalizó o privatizó, a mí me gusta decir
privatizado.”
L’alcaldessa diu: “No es el mateix en qualsevol cas, no no es lo mismo. Es pot estar en contra
de l’externalització que no ho dubto i ho respecto molt, però no és el mateix. Si el hi sembla
deixem aquí el debat perquè ja estan fets tots els posicionament sobre aquest tema.”
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 8 vots a favor (7 PSC i 1 CIU) 2 abstencions (PP) i
6 vots en contra (4 AEB, 1 ICV-EUiA, 1 PXC) el següent acord:

“Vista la proposta de l’Àrea Urbanisme i M. Ambient per la qual s’acredita la necessitat i
idoneïtat de contractar els serveis de neteja de dependències municipals, en atenció les
característiques dels serveis que conformen l’objecte de la contractació, l’esmentat informe
considera com a procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament més
avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.
D’acord amb el conjunt de la documentació que integra l’expedient, els informes favorables de
la Secretaria i la Intervenció Generals de l’Ajuntament, conforme allò que es disposa en la
disposició addicional segona i l’article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i altra legislació
concordant.
S’acorda:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant
procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació per al
servei neteja de les dependències municipals de l’ajuntament de Badia del Vallès, tot
convocant-ne la licitació.
Segon. Autoritzar, per la quantia 44.662,82 euros, la despesa que per aquest Ajuntament
representa la contractació referenciada, amb càrrec a la partida 1404 9208 22700 i 1014,56
euros a la partida 1604 4311 22700 de l’estat de despeses del Pressupost Municipal d’aquest
Ajuntament per a l’exercici 2013.
Tercer. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
que han de regir el contracte del servei de neteja de les dependències municipals de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, subjecte a regulació harmonitzada, per procediment obert,
oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Quart. Publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de Contractant anunci de licitació,
perquè durant el termini de 52 dies a comptar des de la data d’enviament de l’anunci del
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contracte a la Comissió Europea perquè els interessats presentin les proposicions que
considerin convenients.
Cinquè. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant, amb
una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que se celebri per a la qualificació de la
documentació referida en l’article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Sisè. Delegar a la Junta de Govern Local l’aprovació dels successius actes administratius que
es derivin d’aquesta convocatòria.”

7. INCOACIÓ EXPEDIENT PER A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU
AMB GECOINSA APARCAMIENTOS, GEO PATRIMONI, SL APARCAMENT PARCEL·LA
E-5

Per indicació de l’alcaldessa el secretari llegeix la proposta d’acord.

Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho tinent d’alcaldessa de l’àrea d’Urbanisme i Medi
Ambient que diu: “Se explicó en comisión informativa, pero de todas formas para aquellos
personas que no conocen, hace unos años hubo un concurso público para la construcción de
un parking subterráneo en la explanada de Santander que fue adjudicado a una empresa que
ganó el concurso y que desgraciadamente esta empresa, aunque la crisis también puede ser
motivo de cambio, pero desgraciadamente la crisis se llevó por delante a esta empresa y hizo
fallida. Lo que estamos haciendo con este inicio de es un proceso que iniciamos es dar por
anulado dicho contrato y a partir de ahí ya lo ligaremos con el siguiente punto del orden del día,
para no mezclar temas.”
Seguidament intervé el senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de PXC que diu:
“Solamente decir que como ya nos comentaste en comisión informativa era un mero trámite
que había que hacer y nosotros nos abstendremos. Gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que diu:
“Gracias senyora Alcaldesa, nosotros en este punto me abstendré gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Muñoz regidor del grup municipal del Partit
Popular que diu: “Gracias senyora Alcaldesa, desde el Partido Popular de Badia daremos
apoyo a este acuerdo.”

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Mateu regidora del grup municipal de
CIU: “Nosaltres donarem suport donat que el senyor Lancho a la comissió informativa ens va
explicar perfectament perquè es feia i perquè s’havia de tancar l’expedient administratiu.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montañes regidora del grup municipal de l’AEB:
“Nosaltres ens abstindrem bàsicament perquè quan aquesta licitació va sortir nosaltres ja vam
mostrar el nostre desacord respecte a l’actuació que s’havia de fer en aquesta parcel·la, atès
que es proposava fer un aparcament en el subsòl en una parcel·la destinada per equipament
de nova construcció sense haver definit quin era l’equipament que havia d’anar a sobre
d’aquest aparcament, per tant atès que ja que des de l’origen d’aquesta proposta nosaltres
hem estat en desacord ara entenem que s’ha de fer la resolució d’aquest contracte i ens
abstindrem.”
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 10 vots a favor (7 PSC, 2 PP, 1 CIU) i 6
abstencions (4 AEB, 1 PXC, 1 ICV-EUiA) el següent acord:

“Atesa la situació d’inactivitat produïda en l’execució del contracte de administratiu de
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concessió d’obra i explotació d’un aparcament en el subsòl d’aquesta parcel·la formalitzat en
data 8 de febrer de 2010, arran l’adjudicació definitiva de Ple de 11 de gener de 2010 a l’oferta
més avantatjosa presentada per l’empresa GECOINSA APARCAMIENTOS, GEO PATRIMONI,
SL.
Atesa la situació socioeconòmica general, i la situació financera de deute i dèficit públics de les
administracions públiques en particular. Atès l’informe/memòria dels serveis d’urbanisme
municipals de data 16 d’octubre de 2013, respecte les necessitats públiques d’actuació a la
parcel·la E5, de propietat municipal, situada a l’espai interior de la cruïlla de l’Av. Burgos amb el
carrer Santander, relatives al canvi d’ús provisional d’aquesta parcel·la per a aparcament de
vehicles i la consegüent actuació d’arranjament de l’espai.
D’acord amb allò previst en els plecs de clàusules administratives particulars que formen part
del contingut i clausulat de l’esmentat contracte administratiu de concessió d’obra i explotació
de data 8 de febrer de 2010 i la legislació general d’aplicació, entre d’altra, RDL 3/2011, de 14
de novembre que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic; la llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú; i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 22 de la Llei 7/1985, de
2 abril, reguladora de les bases del règim local
S’acorda:
Primer. Incoar l’expedient per a la resolució del contracte administratiu de concessió d’obra i
ulterior explotació d’un aparcament en el subsòl de la parcel·la E5, adjudicat a l’empresa
GECOINSA APARCAMIENTOS, GEOPATRIMONI, SL, arran els motius expressat a la part
expositiva d’aquest acord.
Segon. Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.”

8. INCOACIÓ EXPEDIENT PER A LA MODIFICACIÓ PROVISIONAL DE L’ÚS DE LA
PARCEL·LA E-5

Es llegeix la proposta d’acord.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan Antonio Lancho tinent d’alcaldessa de l’àrea
d’Urbanisme i Medi Ambient que diu: “Gracias senyora alcaldesa. Están los dos puntos ligados,
el anterior y este, también ha sido explicado en comisión informativa, decir que obviamente
como los tiempos, el hecho de poder o no poder construir el parking subterráneo, ahora mismo
no es una posibilidad real, si que es verdad que hay que hacer alguna intervención que
normalice y mejore el espacio que actualmente se está utilizando como estacionamiento en la
calle Santander. Creemos que hay que darle una salida a ese terreno, puesto que llevamos
infinidad de tiempo con problemas en el mismo, y por lo tanto creemos que es una oportunidad
para poder darle una solución definitiva a esa zona. Esto es un proceso para la modificación de
lo que seria la categoría de la parcela, y una vez termine su plazo pues ya propondremos,
gracias. “
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA:
“Igualmente que el punto anterior yo me abstendré, gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Muñoz regidor del grup municipal del Partit
Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa, seré breve, todo lo que sea mejorar Badia
estaremos de acuerdo ya que esa zona está con mucho socavones y daremos apoyo a este
acuerdo, gracias.”
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L’alcaldessa dona la paraula al senyor Ortiz regidor del grup municipal de PXC que diu:
“Gracias señora Alcaldesa, decir que nosotros como en el punto anterior también nos
abstendremos, gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montañes regidora del grup municipal de l’AEB que
diu: “Gràcies, nosaltres també ens abstindrem i explico la nostra posició. Bàsicament el fet
respon a que aquesta intervenció, és una intervenció provisional a la que destinarem uns
diners, amb certa provisionalitat. El Pla General d’Ordenació Urbanística reserva aquesta
parcel·la per dos usos, un per a la construcció d’un nou equipament, i un altra com espai públic
de lliure circulació, per tant, la intervenció que es proposa és una intervenció provisional a
l’espera de que es determini l’equipament a emplaçar i evidentment que es compti amb el
pressupost necessari per a dur a terme ja que suposo que aquesta és la dificultat principal en
aquests moments. Però alhora aquest mateix Pla General preveu la reserva d’una parcel·la a
l’avinguda Mediterrani on sí està determinada com a definitiva la construcció d’un aparcament
de superfície. Una actuació per la que ja s’ha rebut una subvenció des del CAME del Catàleg
d’actuacions de l’Àrea Metropolitana per valor de 318.501 euros, partida pressupostària que es
farà servir per l’actuació provisional a l’actual parcel·la que estem parlant del carrer Santander
juntament amb els excedents de les intervencions de l’enllumenat públic més el Casal de
Joves. Per tant el que entenem és que si tenim un espai on aquesta intervenció pot ser
definitiva pot ser valdria la pena destinar els diners que ja tenim en que l’actuació portada a
terme es quedi en aquesta ciutat ja per sempre i no a l’espera de veure que fem amb aquest
terreny. I per altra banda, si be estem d’acord amb la necessitat de cercar solucions en aquest
terreny preocupa el fet d’haver d’hipotecar espais que d’estrada estan reservats per a ser d’ús
lliure al públic. Tornar a cimentar un tros més d’aquesta ciutat en favor d’un aparcament on al
final els que viuran seran els cotxes. Gràcies.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Lancho Tinent d’alcaldessa de l’àrea
d’Urbanisme i Medi Ambient que diu: “Para puntualizar lo que ha dicho la Señora Montañes
sobre el tema de Mediterráneo, el problema con el que nos encontramos en su momento
cuando sacamos la licitación es que nadie se presentó, o sea el importe no era lo
suficientemente atractivo como para que alguna empresa se presentara y quedó desierto. Ante
esa situación tampoco puedes hacer mucho más, o incrementar el coste que tampoco era
necesario, porque tampoco vamos a sobrevalorar las obras o buscar otros mecanismos. El
hecho de que se pueda ejecutar una mejora en el parking, porque actualmente es un parking
en Santander, en primer lugar en ningún caso seria una obra que ejecutáramos nosotros
directamente, sino que la ejecutaría el Àrea Metropolitana, con lo cual sí que es cierto que lo
haría con dinero que corresponde a Badia del Vallès, y es Badia del Vallès la que decide a que
destina ese dinero, lo paga uno pero dijéramos que yo quiero que lo pagues en esto. Es una
posibilidad que estamos barajando y yo creo que es una necesidad hoy por hoy, porque sea
temporal la modificación de la parcela o no, una realidad es, que esa es una zona de
aparcamiento al uso, y además una necesidad del entorno, la necesidad yo diría casi una
demanda vecinal día sí, día también, para que esa zona de aparcamiento que hoy se está
usando como aparcamiento se dignifique y se haga correctamente, manteniendo por supuesto,
lo que es el perímetro, las aceras, y haciendo un proyecto que no sea solamente asfalto, ahí no
solamente es asfaltar, porque entendamos una cosa es aparcamiento hoy y lo ha sido los
últimos 20 años, y es una necesidad del municipio.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Muñoz regidor del grup municipal del Partit
Popular que diu: “Yo era una pregunta que quería hacer que como viene ligada con el tema
pues aprovecho que estamos aquí y pregunto. Quería saber porque no se si lo pone o no lo he
leído o no lo he sabido encontrar, cuando comience la zona ha asfaltarse, si saben donde se
ubicaran los vehículos que suelen aparcar allí, si empezaran por una zona, y que harán con los
vehículos, sólo saber eso.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Lancho que diu: “Hoy lo que estamos aprobando es la
modificación de la parcela, que sería la categoría que tiene la parcela, cuando tengamos el
proyecto, cuando pase por comisión informativa, cuando se entregue y se pueda ver
físicamente, entonces ya valoraremos como, pero en principio yo creo que esa es una fase que
aún tardará. Pero se buscará la forma que menos perjudique al entorno.”
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L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montañes regidora de l’AEB: “Sí, podem estar
d’acord amb la necessitat de fer una actuació allà, el que nosaltres plantegem és ara que tenim
aquests diners per fer una inversió, i que aquesta inversió es superior a la quantia per la que es
va licitar l’aparcament de l’av. Mediterrani, perquè no aprofitem i prioritzem la intervenció a l’av.
Mediterrani, que és una intervenció que ja quedarà recollida perquè asi ho estableix l’actual Pla
General, i no fem l’aposta que es fa en aquest moment, que és la inversió destinar-la a una
parcel·la que al Pla General no recull com aquest ús. Aquest és l’únic motiu per el qual
nosaltres plantegem la nostra abstenció, fixis que és una abstenció i no un vot en contra. Però
si nosaltres haguéssim de prioritzar una intervenció amb aquesta quantia la faríem allà on la
inversió quedaria com a definitiva perquè queda recollit al Pla General.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Lancho que diu: “Indudablemente el importe del
proyecto en el momento en que esté de la zona de Santander, será algo más elevado que el de
la Av. Mediterraneo, eso por una cuestión de metros es así. Además volvemos a lo mismo,
podemos priorizar el de Mediterraneo frente al de Santander, es prioritario uno y necesario
otro? No lo se. Yo lo que se es, que actualmente en su momento cuando salió a concurso, el
importe no era atractivo para las empresas que pueden presentarse y por lo tanto te puedes
encontrar con la situación de que no lo vas ha sacar por más valor del que tiene realmente,
punto uno, sino que tendrás que ajustarlo, y hoy en día creo que lo ajustarás algo más, punto
dos corres el riesgo de que ese proyecto quede otra vez desierto, punto tres la temporalidad o
no de la parcela de Santander yo creo que es algo que se puede modificar y al final se puede
concretar con el tiempo y no seria una inversión baldía o sea que no se tiraría. Yo creo que el
importe del proyecto y la necesidad del entorno nos permite, además lo ejecutaría el Àrea
Metropolitana que también tiene unos niveles concretos que nos permite acondicionar un
entorno que lo necesita urgentemente, y eso no descarta que en el momento que en el
momento en que podamos reunir dinero podamos invertirlo en Mediterraneo.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montañes regidora de l’AEB que diu: “Miri senyor
Lancho lo que és prioritari o no ho és sí ho sap, perquè te un Pla General on vostès van decidir
com distribuir les parcel·les i quins usos han de tenir, això està aprovat, i això és la priorització
que es va fer, per tant on s’ha de prioritzar un aparcament, si ho saben, perquè ho van
plantejar, ho dibuixar i ho van aprovar. Respecte al risc que això quedi desert, te el mateix
percentatge a Mediterrani que a Santander, perquè això quedi desert o no, en tot cas és una
qüestió que fins que no surti a concurs i veiem quina és la disponibilitat de les empreses per
poder intervenir en aquest projecte, és un risc que correrem a Santander, a Cantábrico, a
Mediterrani, o a Costa Brava. El que em preocupa més és això altra, que no ho sàpiga, si ho
sap. I el que també em preocupa és que es plantegi la possibilitat de modificar a posteriori
aquest Pla General perquè ara hem fet una inversió en un lloc que prioritzem però que no vam
prioritzar quan vam dibuixar la ciutat, perquè fem les coses com toquen. Primer decidim on van
els equipaments, on van els aparcaments, i després prioritzem quines intervencions que ja hem
dibuixat son les prioritàries.”
L’alcaldessa intervé i diu: “Només per aclarir, el Planejament Urbanístic no és una eina de
priorització és una eina de planificació. Una cosa és planificar els usos futurs d’una ciutat i un
altra cosa és després prioritzar les intervencions urbanístiques en determinades zones.
Respectant el seu posicionament, respecte de que vostès prioritzarien un altra zona en base a
aquest criteri, respectable. El Planejament no és una eina de priorització sinó de planificació,
que podem estar d’acord o no quan en un moment donat (senyor Duran estic parlant, gràcies.)
quan en un moment donat quan es fa una planificació en l’any 2000 o quan es va aprovar el Pla
Urbanístic als 10 anys es pot modificar, en base a determinats criteris, i probablement si entra
un altre govern o moltes altres coses, tampoc no és paraula de Deu. Un altra cosa és que jo
pugui entendre el seu argumentari, puc compartir-lo o no, entendre de valorar aquesta
possibilitat alhora d’invertir determinats diners a la ciutat. Això és una cosa. Altra cosa és que
tot sigui, que les prioritats estiguin establertes en un Pla General, estan planificats els usos
futurs, que després podem modificar o no. Després la prioritat en intervencions urbanístiques
es farà en funció dels mandats, dels anys, dels pressupostos. Es una planificació estratègica,
però una planificació al cap i a la fi.
Crec que ha quedat clares les postures de cada grup, cadascú ha argumentat el seu vot sobre
aquest tema i si els sembla pesarem a la votació.”
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria amb 10 vots a favor (7 PSC, 2 PP, 1 CIU) i
6 abstencions (4 AEB, 1 ICV-EUiA, 1 PXC) el següent acord:
“Atès l’informe/memòria dels serveis d’urbanisme municipals de data 16/10/2013, respecte les
necessitats públiques d’actuació a la parcel·la E5, de propietat municipal, situada a l’espai
interior de la cruïlla de l’Av. Burgos amb el carrer Santander, relatives al canvi d’ús provisional
d’aquesta parcel·la per a aparcament de vehicles i la consegüent actuació d’arranjament de
l’espai.
D’acord amb allò previst, entre d’altra legislació als articles 8, 53, 54 i concordants del DL
1/2010, de 3 d’agost, que aprova el text refós de la llei d’urbanisme; la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú; i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 abril,
reguladora de les bases del règim local.
S’acorda:
Primer. Incoar l’obertura d’expedient per a la modificació de l’ús provisional d’una part de la
parcel·la E5, del demani públic municipal, situada a l’espai interior de la cruïlla de l’Av. de
Burgos, amb el carrer Santander, amb forma de rectangular irregular, i amb qualificació
urbanística 7b.7(Equipament de nova creació amb diferents usos admesos) amb una superfície
de 1.397 m2 i qualificació 6.a (parcs i jardins urbans actuals, amb una superfície de 4.903,00
m2, la superfície total de la parcel·la és de 22.816 m2, per a l’ús provisional d’aparcament en
superfície.
Segon. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de 20 dies naturals als
efectes dels drets d’iniciativa, informació i participació previstos a l’article 8 del text refós de la
llei d’urbanisme.”

9. SOL·LICITUD A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE GARANTEIXI BEQUES MENJADOR A TOTS ELS INFANTS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

El secretari llegeix la proposta d’acord:
L’alcaldessa diu: Abans de donar les paraula dir que en el darrer paràgraf dels atesos quan diu
Terrassa hi ha un error de transcripció vol dir Badia del Vallès. La senyora Carbonell te la
paraula.”
“El passat 4 de juliol es va aprovar per unanimitat un acord al Parlament de Catalunya per dotar
la partida pressupostària de beques amb els suficients diners per que a cap nen o nena que ho
necessiti es quedi sense beca. El Consell Comarcal en reunió extraordinària va fer la comanda
a la Consellera d’Ensenyament de l’increment de la partida perquè es garantís el 50 % de beca
i el 100% en casos que ho necessitin, essent l’increment necessari a la Comarca de 5 milions
d’euros. L’increment anunciat per la Consellera és d’1,8 milions per tot Catalunya, totalment
insuficient. Al nostre Municipi veient les necessitats que hi ha, s’ha decidit baixar la nota de tall
dels 12 punts enlloc dels 13,5 que es va fer des del Consell Comarcal. Vull dir també que és
l’únic Municipi de la Comarca que ha fet aquesta baixada. Això a suposat un increment de 122
beques, a més de complimentar les beques del Consell Comarcal que son 255, a raó de 3,30
euros per nen. Per poder fer això, s’ha hagut d’incrementar la partida pressupostària municipal
en més de 10.000 euros, i la de l’any vinent serà incrementada a prop de 90 mil. Novament els
Ajuntament hem de fer front a temes en els que no tenim competències, o ens veiem obligats a
fer despeses que si a qui correspon fer-les les fes, com la renda mínima d’inserció, la prestació
contributiva de l’atur, programa PREPARA, etc, no ens veuríem amb la necessitat de fer front a
una despesa tant gran, i podríem destinar aquests diners a altres programes, gracies.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que diu:
“Yo simplemente en este caso he hecho de intermediario. Creo profundamente que la grave
situación que están viviendo muchos niños en Catalunya. Cuando hablábamos de esta

21

propuesta de acuerdo salía en los medios de comunicación masiva que decía literalmente, les
recuerdo el títular: el Baix Llobregat i el Vallès Occidental dan la voz de alarma que hay 5000,
nada más y nada menos, que cinco mil niños entre las dos comarcas que no tenían la
alimentación básica necesaria. Y eso es grave en el país que vivimos, es muy grave, en otro
país también, pero aquí es muy grave.
Y yo en primer lugar, agradecer en primer lugar a Raquel que fue a la que envié la propuesta
de tramitarlo y así adjuntar todos los datos y la receptividad en este caso del equipo de
gobierno, trabajar este tema, como siempre ha estado en este tema, como siempre ha estado,
y que yo creo que esto es simplemente un acto de justicia, que reivindicamos desde este
Ayuntamiento, por la justicia y la dignidad de estas personas que lo están pasando mal o muy
mal, y yo pienso que en la medida de nuestras posibilidades y con las posibilidades que
tengamos de hacer presión de alguna manera a quien decide, porque es una ridiculez lo que la
Consellera d’Ensenyament ha dicho que destinará en estos conceptos para el curso 20132014, cuando sólo esta Comarca ha solicitado casi tres veces más.”

L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de PXC que diu:
“Decir que desde Plataforma por Catalunya daremos nuestro apoyo a esta moción, ya que
nosotros mismos hace aproximadamente un año presentamos una en la que también decíamos
que ante la insuficiente partida presupuestaria de la Generalitat, el Ayuntamiento la
cumplimentara. Ya se nos informó de que así lo estaba haciendo el Ayuntamiento, por lo cual
apoyaremos también esta moción aunque creemos que este año también le va ha tocar
cumplimentarla al Ayuntamiento. Gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup municipal de
Convergència i Unió que diu: “Des de Convergència donarem evidentment suport a aquesta
proposta. Ara be, hi ha un petit punt que suposo que al senyor Argueta se li a passat que és, ho
llegeixo textualment: per unanimitat el passat 4 de juliol en el sentit d’un major dotació
pressupostària per garantir que cap nen o nena del nostre país, jo el que trauria és del nostre
país, sinó que cap nen o nena que ho necessiti es quedi sense beca de menjador, és l’únic
incís que tinc, traient el nostre país.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit
Popular que diu: “Des d’aquesta formació política donarem òbviament suport a aquest acord, i
també volem manifestar la nostra satisfacció, el nostre vistiplau, per dir-lo d’alguna manera,
l’esforç que ha fet l’Ajuntament per no assolir els 13,5 punts que marcava el Consell Comarcal i
quedar-se amb els 12 per tal de garantir l’àpat als nens de Badia, valorem aquests esforç i el
felicitem, i donarem suport, gracies.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Montañes regidora del grup municipal de
l’AEB que diu: “Nosaltres evidentment donarem suport a aquest acord, és absolutament
imprescindible exigir a la Generalitat el compliment, l’augment, sobretot pressupostari per poder
donar solució a les famílies que es troben en aquesta situació. La política social de la
Generalitat s’està caracteritzant darrerament per l’ incompliment reiterat sobretot de política
social i el tall d’exemple és la renda mínima, tot això està tenint un impacte en els municipis
molt important, perquè estem parlant de famílies que viuen molt per sota del llinda de la
pobresa i que estan a la cua de totes les polítiques socials que en aquests moments es tiren a
terme en aquest país, només que en aquesta qüestió en concret del tema de beques de
menjador, mes enllà que ara sigui absolutament necessari pensar en aquest servei amb major
dotació pressupostària, des de la nostra agrupació sí que considerem que caldrà una reflexió
més profunda dels serveis de menjador, de com s’han de prestar aquests serveis, sobre si
aquests serveis han de formar part, han de quedar integrats en els serveis prestats en el
Departament d’Ensenyament, i reformular una mica la prestació que s’està fent i en quins
termes es fa. I per altra banda, i com molt be diu l’acord aquests menjadors han anat
evolucionant per tant aquesta evolució també requereix de nous plantejaments, es a dir, si
actualment els menjadors escolars son els llocs on molts infants fan ús única i exclusivament
perquè les seves famílies no poden garantir aquest àpat potser també hem de fer l’esforç de
replantejar si el menjador escolar és el lloc més adequat o no per substituir aquesta necessitat
que és estrictament econòmica, gràcies.”
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat de tots els grups el següent acord:

“Ateses les creixents dificultats de moltes famílies de la nostra ciutat per oferir una alimentació
adequada, diversificada i de qualitat als seus fills i filles per problemes econòmics, derivats tant
de l’atur creixent com de les retallades en els diferents programes de garantia de rendes (RMI,
prestació contributiva d’atur, Prepara...)
Atesa l’existència d’una situació significativa de malnutrició infantil reconeguda tant per entitats
socials (com Creu Roja o Caritas) com per diverses instàncies de la Generalitat: segons
l’IDESCAT (estadística oficial) 50.000 catalans menors de 16 anys no poden menjar carn o peix
cada 2 dies per privacions materials; esment a la problemàtica en diversos pactes recentment
signats com el pacte contra la pobresa o el pacte per la infància; diverses crides per part de la
presidència de la Consell Assessor de la Generalitat per Polítiques Socials i Familiars; reiterats
informes elaborats per la Sindicatura de Greuges...
Atès que la funcionalitat dels menjadors escolars ha anat evolucionant. Fa uns anys era
bàsicament un recurs per millorar les oportunitats educatives i per facilitar la conciliació laboralfamiliar. Ara també es planteja com una eina per garantir la suficiència alimentària dels infants
vulnerables en un entorn socialment normalitzat.
Atesa la responsabilitat competencial de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria:
art.166 del EAC de Serveis Socials, Voluntariat, Menors i Promoció de les Famílies i Decret
160/1996 que regula el servei escolar de menjador als centres docents públics.
Atès que, malgrat l’agreujament de la situació social, la partida pressupostària que dedica la
Generalitat a les beques menjador porta 3 anys congelada.
Atès que aquest curs 2013-2014 s’ha incrementat el nombre de famílies demandants de
beques-menjador. En el cas de Badia del Vallès, concretament, hem passat dels 462 del curs
passat a les 478 d’enguany.
Atès l’empitjorament de la situació social dels demandants d’aquestes beques. Atès que
aquesta combinació de necessitats creixents i recursos congelats ha implicat un enduriment de
la situació exigida als usuaris per accedir al sistema de beques.
Concretament la “nota de tall” de 12.50 punts vigent al curs 2012-2013 ha passat enguany als
13.50 punts.
Atès que aquest canvi de criteris implicaria una important reducció del nombre de beques
(passar de les 294 beques aprovades l’any 2012 a 255 enguany). Atès que les situacions
econòmiques de les famílies d’aquests infants s’han agreujat considerablement.
Atès que l’ajuntament de Badia del Vallès ha creat una borsa d’ajuts propis per poder donar
resposta a 122 sol.licituds de beca de menjador escolar que corresponen a situacions de greu
precarietat econòmica, els quals han obtingut una puntuació de 12 punts o més, la qual
constatem que correspon a famílies amb una situació econòmica precària i que presenten
dificultats per cobrir les despeses d’alimentació dels seus fills.
Atès que l’Ajuntament de Badia del Vallès, malgrat no tenir responsabilitats competencials al
respecte, està complementat de forma important el sistema de beques del nostre municipi i que
compta amb una borsa pròpia d’ajuts de menjador escolar.
Atès que de gener a juny de 2013 la despesa de l’ajuntament de Badia del Vallès per
complementar els ajuts de menjador escolar i cobrir la borsa pròpia d’ajuts de menjador ha
estat de 83.954’03 € i que la previsió de despesa en el mateix concepte de setembre a
desembre de 2013 és de 77.340 € (que serien 161.294,03 € per a tot l’exercici 2013).
Atès que la despesa d’ajuts de menjador escolar per l’exercici 2013, en complementar i assumir
beques pròpies, és clarament superior a la de l’any 2012 (137.889’34 €).
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Atès l’esforç de l’ajuntament de Badia del Vallès, que amb els ajuts de menjador propis i els
que complementa del Consell Comarcal del Vallès Occidental donarà cobertura a un total de
377 infants.
Atès l’acord del Parlament de Catalunya pres per unanimitat el passat 4 de juliol en el sentit
d’una major dotació pressupostària per garantir que cap nen o nena del nostre país que ho
necessiti es quedi sense beca de menjador per limitacions pressupostàries.
Atesa la demanda d’increment de recursos per aquest concepte realitzada pel Consell
Comarcal del Vallès Occidental i pels regidors i regidores d’Educació i Serveis Socials dels
municipis integrants, acord que es va traslladar per carta a la Consellera d’Ensenyament el
passat mes de juliol i que reclamava al Departament d’Ensenyament un increment de la partida
pressupostària de 8.338.392,20€, necessària per poder atendre la especial fragilitat dels
nostres infants, amb un ajut del 50% del preu de l’àpat per a tots aquells que han estat avaluats
pels serveis socials de la comarca i un ajut del 100% per tots els infants que els mateixos
serveis socials han detectat que les seves famílies no els poden garantir un àpat equilibrat al
dia.
Atesa l’evident insuficiència de l’increment de partida anunciat aquest mes de setembre per la
Consellera d’Ensenyament de la Generalitat. Concretament aquesta s’augmentarà en 1,8M€
per tota Catalunya quan el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha demanat un increment
de 5m€ per cobrir, únicament, les necessitats identificades en el seu territori. En clau local: els
56.000€ addicionals que correspondrien a Badia del Vallès per proporció poblacional donarien
únicament per becar completament a 48 dels 374 infants amb situació extrema que han quedat
fora del sistema.
S’acorda:
Primer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que habiliti les partides pressupostàries
adients per tal que es puguin atorgar pel curs 2013-2014 les beques-menjador necessàries per
atendre les sol·licituds avaluades pels serveis socials, per tal de garantir un àpat equilibrat al
dia a tots els infants en situació de vulnerabilitat.
Segon.- Traslladar l’anterior acord al Govern de la Generalitat, a la Mesa del Parlament de
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès
Occidental, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.”

10. RECOLZAMENT VAGA EDUCACIÓ

El secretari llegeix la proposta d’acord:
L’alcaldessa dona la paraula en primer lloc a la Tinent d’alcaldessa de l’àrea d’Acció Social i
Cultural que diu: “Només per comentar, com ja es comenta al text de la proposta d’acord, la
setmana passada com be sabeu va haver convocada una vaga general d’educació a la que es
va sumar gran part de la nostra població educativa a Badia, els centres escolars, així com
l’alumnat, i vam voler recolzar d’alguna manera aquesta vaga i també en contacte amb les
direccions dels centres presentant aquesta proposta, assumint les reivindicacions que
fonamentaven la vaga que es feia des dels centres educatius i per estar totalment d’acord amb
el rebuig a aquesta reforma que s’està tramitant, una reforma de la Llei d’educació que no te
res a veure amb la millora de la qualitat educativa sinó amb la imposició d’una determinada
ideologia, i assumir els motiu que esgrimeixen els nostres centres educatius, demanar el vot
favorable a la resta de grups en tant en quant és donar suport als centres escolars de Badia i a
l’alumnat de Badia que s’ha mobilitzat, gràcies.”

L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de PXC: “Decir que
nosotros desde Plataforma per Catalunya damos todo nuestro apoyo a la huelga, a todos los
profesores y estudiante, nuestro voto será favorable, gracias.”
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L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que diu:
“Muchas gracias, nosotros daremos apoyo a esta propuesta de acuerdo.”

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup
municipal del PP: “Esta formación política votarà en contra de la propuesta puesto que es una
Ley marcada por el equipo de gobierno al cual nosotros estamos bajo sus directrices, gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Santervas regidor del grup municipal de l’AEB que diu:
“Gracias, la AEB votarà a favor del acuerdo pero quiere recordar que la huelga de educación
convocada el pasado jueves también fue para oponerse a la ley de educación catalana
aprobada por el antiguo gobierno tripartito y desarrollada por el actual gobierno de CIU.”
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 13 vots a favor (7 PSC, 4 AEB, 1 ICV—EUiA, 1
PXC), 1 abstenció (CiU) i 2 en contra (PP) el següent acord:
“Atès que el dijous 24 d’Octubre hi ha convocada una jornada de vaga general d’educació
pública a Catalunya i a tot l’Estat espanyol contra la nova llei d’educació del ministre Wert, la
LOMCE, a la que s’ha sumat la comunitat educativa de Badia del Vallès,
Atès que la LOMCE és una llei que neix de la falta de consens i que només està destinada a
recuperar vells anacronismes i models centralitzadors caducs i contraris a allò que el món de
l’educació i la societat mateixa necessiten: models descentralitzats, basats en la proximitat, la
pluralitat, la participació i la generació de valor afegit a través de xarxes territorials.
Atès que considerem que la LOMCE:
•
•
•

Proposa un model d’escola antidemocràtica, que restringeix la participació de la
comunitat educativa.
Atempta contra la igualtat d’oportunitats i la cohesió social, ampliant les diferències
entre els centres i beneficiant als que menys ho necessiten.
Posa en perill el sistema d’immersió lingüística en català, que fa més de 30 anys que
funciona al nostre territori, i que tan bons resultats ha donat com a element de cohesió
social.

Atès que les conseqüències d’aquestes polítiques, si no es rectifiquen, seran letals per a una
educació moderna, de qualitat, equitativa i compensadora de les desigualtats socials, i aquest
no és el model educatiu que volem.
S’acorda:
Primer. Donar recolzament a les mobilitzacions que s’estan duent a terme per part de la nostra
comunitat educativa a Badia del Vallès, així com de la resta de Catalunya i de l’Estat espanyol.
Segon. Mostrar el nostre rebuig a la reforma educativa que pretén aprovar el govern del PP a
l’estat espanyol, amb l’aplicació de la Llei Wert.
Tercer. Traslladar aquests acords a tots els centres educatius del nostre municipi, així com al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i al Ministeri d’Educació, Cultura i
Esports del govern d’Espanya.”

11. SUPORT A LES TREBALLADORES I TREBALLADORS DE PANRICO I ALSTOM, A
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
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L’alcaldessa diu: “Aquesta proposta d’acord ha estat modificada per Junta de Portaveus, hem
afegit els redactats de les mocions presentades per l’AEB i Iniciativa respecte al mateix tema
amb la qual cosa els punts número 13 i número 15 de l’ordre del dia que son les mocions
presentades cauen perquè es sumen a aquesta proposta.”
El secretari llegeix la proposta d’acord:
Intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Gracias,
Sra. Alcaldesa. Los que ya me habéis escuchado más de una vez, sabeis cual es mi tono y mi
actitud en este tema, y en una situación como esta. Pero la situación que se nos está
presentando en nuestro tejido industrial en Catalunya es yo diría, gravísima y altamente
preocupante. Eso en primer lugar. Es preocupante por el futuro de Catalunya, por el futuro de
su gente y por el futuro de los que trabajan directamente en esas industrias, eso en general. Es
que hay veces que me tengo que comer las palabras, o recordar palabras que alguna vez he
comentado yo y comentaban algunas representantes del PP cuando salieron estas reforma
laboral que decía, es que no va a generar empleo porque es tan antisocial, es tan injusta. Y
esto es la consecuencia, el acabar con las conquistas sociales de nuestros abuelos, de
nuestros padres. Hay algunos mitos por ahí que ya algunos murieron, por supuesto, como
Marcelino Camacho, gente que luchó. En el primer momento de empezar este Pleno hacíamos
un minuto de silencio por unos trabajadores. Esto está muy relacionado, íntimamente
relacionado. Pero las injusticias que estamos viviendo, esto ya raya lo que nosotros podríamos
considerar esclavismo. Me cargo a 2.000 trabajadores de 4.000, y les reduzco el 45% del
sueldo a los 2.000 que se quedan. Eso es lo que hay. Y encima, para las dos fechas que citan
ahí es que para entrar los camiones a recoger los Donuts a la PANRICO, pues tuvieron que
venir los de las lecheras y claro, están limitando a un derecho conquistado legalmente y por
mucho esfuerzo de muchos trabajadores, un derecho a huelga. Y yo como me identifico quizás
con una generación mayor, porque donde yo vengo también he recibido palos, y sino yo no
cojeo gratuitamente. Digo con esto que la situación me preocupa, me preocupa muchísimo la
que estamos viviendo ahora. Esto no es nada fácil. Yo cuando hablaba con el Sr. Salmerón,
presidente del Comité de empresa de la PANRICO, le decía, ¿Cómo puede ser esto? Como
puede ser que estemos llegando a esto. Las diferentes direcciones tanto de la alimentación
como de la industria se han cargado, con el beneplácito de los diferentes gobiernos del Estado,
una cosa que los que trabajamos en empresas y nos dedicamos de alguna manera a estos
temas, se han cargado lo que le llaman la negociación colectiva, que es la negociación entre
los trabajadores con el empresario y el gobierno. Se la han cargado. Y sino, recordar lo que
están diciendo muchísimos por ahí, que ahora pues...ya lo he dicho, que ya me conocéis por
donde puedo ir, y no me quiero tirar mucho porque es muy fuerte. Yo agradezco mucho el
gesto de haber convertido esta propuesta que por diferentes caminos ha llegado, en propuesta
de acuerdo. Esto significa, ya de entrada, convertida en acuerdo, un acto de solidaridad con los
trabajadores de PANRICO y de ALSTOM. Es un gesto que la mayoría de los que estamos
aquí, que somos trabajadores, algunos trabajando y otros trabajadores en paro, pues nos
solidarizamos total y rotundamente con los trabajadores de PANRICO y ALSTOM.
No he entrado a hablar nada de ALSTOM, que es de la industria de nuestro país, del metal, los
acuerdos que hay y el trabajo que han hecho son acuerdos comerciales muy importantes con
comunidades autónomas. Podemos hablar de Madrid, podemos hablar del País Vasco,
diferentes gobiernos con los que se han construido los medios de transporte, sobretodo de
Metro, y en el tren de alta velocidad. El Sr. Sabariego probablemente pueda corroborar esta
afirmación que estoy haciendo o desmentirla. Es una empresa puntera, Y desde que salió lo
conocido ahora como La Maquinista, que todos vamos alli al cine o a pasear o los que
podemos, o que pueden, ahí estaba La Maquinista, ahí estaba ALSTOM, y desde que la
trajeron desde Sant Andreu a Santa Perpetua ha ido perdiendo y perdiendo y eso lo podríamos
poner lo mismo con la SEAT o con la NISSAN, lo podríamos poner con la SONY ahora
FICOSA, lo podríamos hablar de una empresa muy importante aquí, que es muy importante
decir esto porque es historia y ahí es lo que nos está pasando, de la Unidad Hermética.
Podríamos hablar de muchas empresas de nuestro sector industrial, y esto aunque parezca
aquí que estamos hablando en un Ayuntamiento de 1 km2, y que a veces yo en mis adentros
decía, cuando salía esta parte que decía “el Ayuntamiento de Badia mediaremos para que
haya un acuerdo bueno entre los trabajadores o los representantes de los trabajadores con los
representantes de la empresa o de la patronal, pues a muchos de nosotros seguramente nos
parezca una tontería. Pero no es una tontería, compañeros regidores y público en general. No
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es una tontería. Es un acto noble y de solidaridad con 2.000 trabajadores sólo de la PANRICO,
que para sacar la producción que algunos trabajadores que no secundan la huega, que
nosotros los que hacen huelga respetamos a la gente que no hace huelga, pero el empresario
en este caso no está respetando y humillando, y lo más triste de todo es que unas fuerzas de
seguridad pública, de seguridad del Estado, se presten a reprimir a unas personas que lo único
que hacen es salvar su pan para que otros no se hagan ricos.”
Seguidament pren la paraula el senyor Juan Carlos Santervas, regidor del grup municipal de
l’AEB, que diu: “Pediré el apoyo porque nosotros también presentamos la moción muy similar a
la que presenta ICV-EUiA, porque se han unificado y pedir el recolzament d’aquesta moció per
part dels grups polítics. Res més”.
A continuació pren la paraula la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i
Cultural, que diu: “Gràcies, alcaldessa. Gairebé s’ha dit tot. El text de la proposta d’acord és
suficientment eloqüent, només recalcar això. Preteníem solidaritzar-nos amb els treballadors de
PANRICO en vaga des del passat 13 d’octubre, demanar el pagament per part de l’empresa de
la nòmina de setembre, i el rebuig de la proposta d’ERO que es fa a l’empresa a nivell general
que en el cas de la planta de Santa Perpètua posa en perill més de la meitat dels llocs de
treball de la planta. Els treballadors han decidit que la vaga es mantingui de forma indefinida de
moment, ja que la proposta que ha fet l’empresa es pagar la nòmina en terminis, ha estat
rebutjat pels treballadors, han acordat mantenir la vaga de forma indefinida, i nosaltres el que
volem es solidaritzar-nos i recolzar aquesta vaga. El mateix amb els treballadors d’ALSTOM.
No es el primer cop que aquests treballadors veuen en perill els seus llocs de treball, sempre
sembla que es un sector que està a la corda fluixa, pertany a un sector professional que ho
està passant molt malament també, i que s’està mobilitzant i que ens hem de solidaritzar
també, i res més. Congratular-nos de que hi hagin presentades tres propostes d’acord o tres
mocions sobre aquest tema, i com ha comentat la resta de regidors, demanar el vot favorable.
Gràcies”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros como no puede ser de otra manera, daremos nuestro apoyo
a los trabajadores de PANRICO y de la otra empresa, pero también decir que aquí en el Vallès
Occidental sin ir más lejos, hay muchas otras empresas también, más pequeñas, sin esta
repercusión mediática, que están sufriendo los mismos casos, y también queremos aprovechar
esta ocasión para darles también nuestro apoyo. Gracias”.
Seguidament pren la paraula la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, que
diu: “Bé, gràcies senyora Presidenta. En primer lloc dir que anar en contra d’aquesta proposta
d’acord seria un crim. Tots a les nostres famílies, o d’un cas o d’un altre segur que ens trobem
en situacions com aquesta, però jo vaig a llençar tres preguntes. Una l’ha mencionat el senyor
Argueta, que es, es va pronunciar a favor també quan hi va haver l’ERO de la Unitat Hermètica,
CUBIGEL o ROCA? És pregunta.
Segurament que molts més habitants de Badia treballen en aquestes empreses que no a
PANRICO, i ho dic sense tenir dades.
D’altra banda, s’ha mencionat el tema dels mossos d’esquadra quan deien que els cossos de
seguretat privada havien fet funcions de mossos d’esquadra, no? Al revés. Algú sap quines son
les competències o funcions de la seguretat privada? Perquè si volen jo els hi explico, donat
que el meu marit és seguretat privada. I s’ha jugat molts cops el físic sense tenir competències
que li pertanyen. Gràcies”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyor Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP,
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros votaremos, como ya lo manifestamos, a favor de
esta propuesta. Lo que si que nos gustaría matizar que nuestra solidaridad es total y absoluta
con los trabajadores de PANRICO y con cualquier trabajador que ve vetado su derecho al
trabajo y a todo lo que conlleva. Lo que pasa es que nos parece excesivo, por no emplear otra
palabra, el mezclar los derechos que hemos conseguido a través de nuestros abuelos y
nosotros mismos, los 6 fallecidos tristemente en León, el que uno tenga una cojera o el que el
Sr. Camacho. Nos parece filosofar de una forma gratuïta sobre un problema com es, tan grave,
la falta de trabajo. O sea...ahora se me oye. Que simplemente queríamos matizar esto, que el
problema es el que es y que es muy grave, no sólo de PANRICO, que aquí nos adherimos a lo
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que ha dicho el representante de PXC, que todos son importantes. Pero que a veces
filosofamos demasiado cuando el problema en realidad es el que tenemos delante, es el que
es, todos hemos reivindicado en algún momento y sobre todo los que somos más mayores,
muchas cosas en este país. Nada más, gracias”.
Intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Yo
brevemente. La historia está ahí, y la historia para recordarla, o para mantener o rectificar o
para mejorarla. Sobre todo para mejorarla. Y eso pues es lo que hay con recpecto al
comentario de la compañera Antonia del PP. Y con respecto a...cualquier empresa, cualquier
trabajador que esté en condiciones difíciles, yo pienso que nuestra total y absoluta solidaridad
ya sea COBIGEL, ROCA y los trabajadores de nuestra casa también, por supuesto, todos lo
que lo estén pasando mal en estos casos, ante una circunstancia...nosotros ¿Qué buscamos?
Había una cosa cuando se hablaba de l’Estatut de Autonomia decíamos...una chorrada
decíamos. Nosotros reivindicamos el derecho a la felicidad ¿Cómo se explica eso? Pues como
la tarificación social. Queremos que la gente viva feliz y en paz”.
Es procedeix a la votació de la proposta, la qual es aprovada per unanimitat de tots els grups
municipals el següent acord:
“Atès que la indústria ha encapçalat el desenvolupament de Catalunya des de mitjan del segle
XIX, i que la millor resposta per sortir de la crisi, reactivar l’economia i encetar el camí de la
recuperació, és la potenciació de la indústria i l’economia productiva. La indústria és la branca
productiva on s’obtenen majors increments de productivitat, peça clau per generar i aplicar
innovació, i on es pot generar més estabilitat i millors condicions laborals.
Atès que necessitem tenir un nou model productiu, basat en la indústria responsable,
innovadora, compromesa amb l’excel·lència i la qualitat del treball, que permeti mantenir el pes
de l’ocupació industrial.
Atès que al desembre del 2012 es va impulsar el manifest anomenat “Més indústria: la resposta
catalana a la crisi”, signat per sindicats, organitzacions empresarials, universitats i col·legis
professionals de Catalunya. I que al juny de 2013 s’ha redactat el document “Propostes per a
un nou impuls a la indústria a Catalunya”.
Atès que PANRICO, tot i sent líder en el mercat amb els seus productes, ara fa poc més d’un
any va decidir presentar un ERO que va suposar una reducció substancial de la plantilla seguit
d’una retallada en els sous dels treballadors/es fins al 35% i ara ha anunciat un nou ERO amb
el que, fonamentalment, pretenen l’acomiadament aproximat de 1.900 treballadors/es dels
4.000 que conformen la totalitat de la plantilla del grup, acompanyat d’una nova reducció dels
salaris de fins al 45% per al personal que quedi.
La direcció de Panrico, sense comunicació prèvia als representants sindicals de la plantilla, va
decidir no abonar part de les nòmines corresponents al mes de setembre, una estratègia poc
ètica, per conduir a la plantilla a acceptar negociacions i condicions clarament inadmissibles.
La proposta definitiva de l’empresa fou sotmesa a referèndum entre la plantilla, amb el resultat
del rebuig a aquestes i convocant una vaga indefinida a partir del 13 d’octubre. La convocatòria
de la vaga podria suspendre’s en cas de que l’empresa abonés les parts pendents de pagar de
les nòmines de setembre.
Cal destacar el paper del comitè d’empresa, malgrat les pressions i els xantatges de la direcció
de Panrico i la presa de partit de la Generalitat de Catalunya contra la plantilla, continuen
mantenint un tarannà obert i negociador.
Atès que l’empresa ha amenaçat a la plantilla amb traslladar a altres factories de l’empresa de
fora de Catalunya la producció de bona part dels productes que fabrica la planta de Santa
Perpètua de Mogoda, utilitzant aquest element com a eina de xantatge a la plantilla i a
l’administració de la Generalitat de Catalunya.
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La Generalitat de Catalunya, com a mediador entre la direcció i la plantilla de Panrico perquè
finalitzi la vaga indefinida dels treballadors de la planta de Santa Perpètua, i segons ha declarat
el propi Conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, ha anunciat que la viabilitat de la
companyia passa per "sacrificis importants" i per "reducció de salaris" per garantir-ne la
continuïtat, altrament, la planta podria tancar.
La pròpia Generalitat de Catalunya, a través dels Mossos d’Esquadra –sota la direcció de la
Conselleria d’Interior- ha tingut un paper lamentable en alguns dels moments de la vaga. En
concret, el dimarts 15 i divendres 18, els Mossos d’Esquadra han actuat com a un cos de
seguretat privada propi de l’empresa, en comptes de garantir l’ordre públic, es van dedicar a
protegir exclusivament els interessos de l’empresa, agredint a la plantilla en vaga concentrada
davant de la planta de Santa Perpètua de Mogoda, amb el resultat de diverses persones
ferides per l’agressió policial.
Atès que l’actual i únic propietari de Panrico és Oaktree Capital, una empresa nordamericana
d’inversions, especialitzada en la compra d’empreses en crisi per posteriorment recuperar-les i
vendre-les, sembla absolutament decidida a recuperar la inversió realitzada obtenint marges de
beneficis no per producció i comercialització dels seus productes sinó venent bé l’empresa a
base de reduir enormement personal i salaris de manera injusta i abusiva. I aquest no és el
model industrial que necessita Catalunya.
Atès que la reforma laboral que va entrar en vigor al febrer de 2012 és un dels principals
elements legislatius responsables de les propostes de la direcció de Panrico, ja que no cal
autorització administrativa per als expedients de regulació d’ocupació (ERO), i permet que una
empresa que prevegi pèrdues encara que no les tingui, pugui reduir sense cap límit ni control
els salaris de la seva plantilla. Sense la reforma laboral haurien estat impossibles les
reduccions salvatges de la plantilla i dels salaris proposades per la direcció de Panrico.
Els incompliments per part de l'empresa i el conflicte amb els treballadors, la manca de
resultats de la mediació de la Generalitat de Catalunya, el risc de deslocalització de l'empresa,
així com l'absència de resultats de la mediació, aboquen a la plantilla de Panrico a una situació
particularment difícil, que pot deixar centenars de famílies de Santa Perpètua de Mogoda i del
Vallès Occidental en una situació d’atur i precarietat econòmica.
Atès que la nostra comarca acull també l’única planta de producció que el grup industrial
ALSTOM té a Catalunya i que aquesta planta té el seu origen en una de les empreses més
importants i estratègiques del desenvolupament industrial de Catalunya i d’Espanya.
Atès que ALSTOM es una empresa estratègica de país en tant que el producte que fabrica
d’infraestructures o sistemes ferroviaris només pot tenir com a client l’Estat o administracions
autonòmiques.
Atès que a la planta de Santa Perpetua s’han desenvolupat tecnologies tant importants com la
de la línia 9 del metro de Barcelona (trens sense conductor) i que el contracte obtingut per
ALSTOM per a la fabricació de trens a RIAD (Aràbia Saudita) es basa precisament en la
construcció de trens amb aquesta tecnologia.
Atès que treballadors i empresa es troben en un procés de negociació en el que està en joc si
aquesta comanda es fabrica a Santa Perpètua que té la tecnologia i tota la estructura
preparada per començar a fabricar immediatament, o la Multinacional se l’emporta a la planta
de Polònia.
Atès que la carrega de treball per a la fabricació d’aquesta comanda a Santa Perpetua pot
representar un increment de la plantilla actual, estimat en més de 400 treballadors/es.
Atès que pel que han informat els i les representants dels treballadors/es l’empresa vol que la
plantilla accepti una reducció de salaris amb doble escala i un augment substancial dels temps
de treball no retribuït i una flexibilitat horària de 490h. anual sense control sindical, per que la
comanda es fabriqui en Santa Perpetua o del contrari se l’emportaran a Polònia. En tal cas,
s’apunta que en lloc de crear nous lloc de treball la empresa podria presentar un nou ERO que
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comportaria una nova reducció de plantilla i de les condicions de treball de la planta de Santa
Perpètua.
Atès que l’empresa ni tant sols vol garantir els projectes que es fabricarien si el comitè
d’empresa acceptes el que proposa l’empresa.
Atès que l’empresa s’ha desdit de la proposta mediadora que va fer la Conselleria d’Ocupació i
Empresa i que van acceptar en un principi les dues parts.
Atès que en els últims temps s’estan incrementat de manera alarmant els EROs en els dos
vallessos .
Atès la delicada situació que envolta el teixit industrial en aquest territori i les greus
conseqüències que esta tenim sobre la població treballadora i que els que estem vivint amb
tantíssima preocupació.
Atès la manca de voluntat d’aquestes dues empreses (PANRICO i ALSTOM) per arribar a
acords amb els treballadors en el marc de la negociació col·lectiva.
Per tot això, el ple adopta dels següents:
S’acorda:
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a fomentar una nova política industrial,
adoptant les mesures proposades al Pacte per a la indústria a Catalunya, citat anteriorment.
Segon.- Exigir al Govern de la Generalitat el compliment del Pla general d’Ocupació-Estratègia
catalana per a l’ocupació 2012-2020, de 21 de febre de 2012, en especial la cinquena línia
estratègica: participar activament en les estratègies de desenvolupament territorial.
Tercer.- Reclamar al Govern de la Generalitat la posada en marxa de les Iniciatives territorials
integrades,
incorporades a l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que
tenen com a objectiu afavorir la competitivitat del teixit empresarial i la creació d’ocupació,
partint del coneixement i el treball conjunt dels ens locals, les empreses, les associacions
empresarials, els centres de recerca i les universitats.
Quart.- Reclamar al Govern de la Generalitat que no accepti l’abaratiment de les condicions de
treball com única forma de fer més rentables les empreses, sense tenir en compte que la
precarietat laboral comporta menys professionalitat i productes amb baixa qualitat.
Per la qual cosa, instem a la Generalitat que, com a autoritat laboral intervingui per garantir el
compliment efectiu de la obligació de l’empresa vers la seva plantilla, i per induir a l’empresa a
reconsiderar la proposta inicial d’acomiadaments massius i reduccions salvatges de salari.
Donada la importància estratègica en quant a la industria agroalimentària que per a la ciutat i
per al conjunt de la comarca del Vallès occidental representa la planta Panrico instem a la
Generalitat de Catalunya a cercar inversors industrials que garanteixin fer viable la continuïtat
de l’empresa a la planta de Santa Perpètua de Mogoda tot mantenint la producció en el sector
alimentari.
Cinquè.- Instar al govern de la Generalitat a vetllar per la transparència respecte de les
condicions de l’aval aportat per l’Institut Català de Finances (ICF) i dur a terme totes les
mesures necessàries per a exigir el compliment del pla de viabilitat que ha d’haver associat a
l’aval.
Sisè.- Expressar el nostre suport i solidaritat amb els treballadors/es de l’empresa Panrico i de
l’empresa Alstom, en la defensa dels seus llocs de treball i la viabilitat futura de les dues
empreses.

30

Setè.- Donat l’important nombre de treballadors/es de la planta de Panrico i Alstom a Santa
Perpètua, demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats la seva implicació i mediació entre la
direcció de l’empresa i els representants dels treballadors/es per afavorir un acords que
comportin el manteniment dels llocs de treball, unes condicions laborals dignes, i el
desenvolupament d’un projecte industrial que asseguri el futur de les empreses.
Vuitè.- Comunicar a la direcció de les empreses Panrico i Alstom, així com als representants
dels treballadors/es la predisposició de l’Ajuntament de Badia del Vallès per fer una mediació
activa entre les parts per tal d’afavorir un acord satisfactori per les parts, tot i demanant a
l’empresa Panrico que compleixi les seves obligacions amb els treballadors i faci efectives
immediatament el pagament dels salaris endarrerits.
Novè.- Condemnar l’actuació policial dels Mossos d’Esquadra contra els treballadors de
l’empresa Panrico i demanar al conseller d’Interior, Sr. Ramon Espadaler, que davant de la
gravetat del conflicte social i laboral l’actuació dels Mossos d’Esquadra vagi en la línia
d’afavorir l’exercici dels drets dels treballadors/es, el de vaga i el del dret al treball, deixant de
banda funcions que corresponen a la seguretat privada.
Desè.- Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, a les entitats
municipalistes (FMC i ACM), a les direccions de les empreses Panrico i Alstom i als seus
Comitès d’Empresa.

12. MOCIÓ AEB: PER LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE A BADIA DEL VALLÈS

L’alcaldessa diu: “Llegirem el text acordat en la darrera versió, que ha estar acordat en la Junta
de Portaveus”.
El secretari dóna lectura de la moció presentada.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que
diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa, per a començar la nostra intervenció voldríem agrair les
aportacions del PSC i també de CiU. En el primer cas, en el PSC esperem que el fet de recollir
les seves aportacions comporti un vot favorable i no com en casos anteriors. Mocions com
l’amiant o la transparència i la comunicació. Dit això, tenim davant un estudi que demostra que
l’aire que respirem a Badia està contaminat, i per tant considerem que el que hem de fer en
primer lloc es informar a la ciutadania de que aquest aire...dels resultats d’aquest estudi.
Després necessitem un pla d’actuació municipal i recollir en una estació fixa per a la mesura de
quina es la qualitat del nostre aire. I finalment nosaltres d’aquesta moció, ressaltem la
necessitat de reduir, sol.licitant amb la major fermesa possible a nivell institucional, la reducció
de la velocitat dels vehicles que circulen per l’autopista de 120 a 80 km. per hora. És sabut que
a menor velocitat, menys soroll i menys contaminació. I es per això que vetllarem, en cas de
que aquesta moció sigui aprovada, perquè des de l’Ajuntament es faci la major pressió
institucional perquè aquesta reducció a 80 km per hora sigui una realitat, a més de tot allò que
inclou la moció. Moltes gràcies”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC nuestro voto será favorable a esta moción, ya
que el tema de la contaminación es un tema preocupante, no sólo en Badia, aquí en la C58 a la
entrada a Barcelona también hicieron un estudio que he estado viendo, y la ponen a Barcelona
en el puesto número 24 de las ciudades europeas que ultrapasan los límites de contaminación,
con lo cual como no puede ser de otra manera, lo apoyaremos. Gracias”.
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Seguidament pren la paraula la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, que
diu: “En primer lloc agrair al grup de l’AEB per fer el recull de les aportacions que ha fet CiU, i
en tot cas també demanar a tots els ciutadans que prenguin consciència de la gravetat, i que
siguin conscients d’agafar els cotxes els menys possibles. O sigui, amb això vull dir que el que
visqui a l’av. Cantàbric per favor no agafi el cotxe per anar a portar el nen a l’escola i després
tornar cap a casa. Gràcies”.
Intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Gracias,
Sra. Alcaldesa. El tema de la contaminación del aire en Badia ya han habido varios estudios
sobre este tema. Yo quiero recordar que en julio del año pasado envié una carta al Sr. Lancho
para tratar este tema, porque acababa de pasar el estudio y entonces claro, la voz era...las
noticias eran muy alarmantes sobre este tema. De ahí que se pusiera en marcha lo que
nosotros aquí ahora ya está en marcha, el Consell Municipal de Medio Ambiente. Y yo pienso
que es un avance muy importante. Yo pienso que por otra parte es muy importante felicitar al
grupo municipal de la AEB porque haya presentado esta iniciativa y claro, y recoger una
propuesta incluso que hemos venido trabajando desde siempre, que denominamos la velocidad
variable. La velocidad variable no es nada más y nada menos que donde correr se pueda
correr, y donde contamine más y están los núcleos urbanos, pues reducir la velocidad donde
sea, al límite según los estudios ambientales lo requieran. Y esto pienso que es paso más
importante y por qué no, por qué no hacer caso a la crida o a la llamada de la representante de
CiU, a coger lo menos posible el vehículo privado para hacer los movimientos cortos, que se
pueden hacer si es posible a pié. Como no puede ser de otra manera, un proyecto como este o
una iniciativa como esta y que se tira adelante, pues le daremos el apoyo incondicional y
absoluto, y yo requiero que esto se trabaje en serio en el Consell Municipal de Medio Ambiente.
Gracias”.
Seguidament pren la paraula el senyor Rafael Muñoz, regidor del grup municipal del PP, que
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Voy a ser breve ya que no hay mucho más que decir. Pero en
esto estamos todos de acuerdo, ya que sino recuerdo mal el Pleno pasado ya hubo algo
parecido y también votamos a favor. O sea que nosotros también votaremos a favor. Gracias”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme
i Medi Ambient, que diu: “En primer lugar agradecer al grupo municipal de la AEB de que hayan
recogido las aportaciones del grupo municipal del PSC. En segundo lugar hacer una petición
que ya he hecho en otra ocasión y en distintos foros, que es solamente ya por el grupo de la
AEB sino por el resto de grupos municipales, que todas aquellas mociones que se vayan a
llevar a Pleno que versen sobre medio ambiente o tengan una afectación sobre el medio
ambiente, que recordemos que hemos constituido recientemente el Consell Municipal de Medi
Ambient, i que estaría bien que antes de llegar a Pleno, pues estas mociones se pudieran
trabajar en el seno del Consell, en el que no solamente están los grupos municipales sino otros
colectivos del cual forman parte.
Y en tercer lugar, ¿Como decantamos el voto en favor de cuantas aportaciones se nos aceptan
o no? Yo creo que esa misma pregunta se la debería hacer el grupo de AEB cuando aceptando
sus propuestas o una buena parte de sus propuestas, ustedes siguen votando que no. Desde
esta banda en alguna ocasión lo hemos dicho o les hemos puesto de manifiesto, pero bueno
me alegra de que entienda nuestra postura o nuestra incomprensión cuando una vez hemos
aceptado la mayoría de sus propuestas, ustedes se descuelgan con un voto negativo o en el
mejor de los casos con una abstención. En este caso el grupo municipal socialista votará
favorablemente a la moción presentada por la AEB, y esperamos que la mayoría de las cosas
que aquí están recogidas se puedan aplicar lo antes posible, entendiendo que van a ser
peticiones que hagamos a órganos supramunicipales”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que
diu: “Gràcies. Recollim el guant del regidor en el sentit que intentarem passar pel Consell de
Medi Ambient tot allò que faci referència a Medi Ambient, però en el cas que ens ocupa, des
del moment que podem disposar de l’estudi i el tramitar-ho ja vam preguntar el mes anterior, i
consideràvem que era una qüestió urgent. Vull dir que més de la meitat dels dies de la mostra
doncs l’aire estigui per sobre del que l’Organització Mundial de la Salut considera que és
permès, doncs considerem que es prou urgent com per a passar-ho a Ple, i una vegada
s’aprovi aquesta moció, crec que fora bo ja que hem d’instar a instàncies superiors pel tema de
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no únicament l’estació fixa sinó sobretot pel tema de la limitació a 80 km. per hora, doncs
potser hauríem de fer front comú amb d’altres municipis pels quals passa la C58, i m’estic
referint fonamentalment a la zona ja més propera al Barcelonès, Cerdanyola, Ripollet,
Montcada, etc. I creiem fermament que tots plegats podem fer un front comú i fer més pressió,
de la mateixa manera que es fa amb d’altres vies d’accés a la metropoli com ara el Baix
Llobregat. Gràcies”.
Es procedeix a la votació de la proposta, la qual es aprovada per unanimitat de tots els grups
municipals i que literalment diu:
Badia del Vallès està dins la zona de qualitat de l’aire 2 segons les zones definides per la
Generalitat de Catalunya i s’inclou a la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric pels
contaminats PM10 i NO2.
Badia del Vallès no disposa d’una estació fixa de vigilància de la qualitat de l’aire com tenen
Barberà del Vallès o Sabadell que pertanyen a la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).
Del 23 d’octubre de 2012 i fins el 10 de gener de 2013 (75 dies) es va instal·lar una unitat mòbil
de mediació (UM1 de la Diputació de Barcelona) al Parc Joan Oliver, situat al bell mig de la
població, a l’avinguda de Burgos.
Com assenyala l’Estudi de la Qualitat de l’Aire a Badia del Vallès presentat al maig de 2013
(expedient: 2012/3196), l’evolució diària i horària d’NO2 mostra valors elevats que estan per
sobre dels establerts per la legislació.
Concretament la mitjana del període ha estat de 45 µg/m quan el valor límit anual és de 40
µg/m3. El límit s’ha superat en 41 dels 75 dies analitzats, més de la meitat dels dies.
És a dir, segons l’estudi, podem afirmar clarament que Badia del Vallès supera els valors límits
de contaminació en NO2 establerts per a la protecció de la salut humana.
Les principals fonts d’emissió del diòxid de nitrogen són les combustions en general. Per tant,
cal destacar com a focus principal a Badia les emissions dels vehicles a motor.
Cal dir que aquests nivells de NO2 poden ser cancerígens, disruptors del sistema endocrí,
causa endometriosi i problemes de fertilitat, trastorns del desenvolupament de nens i nenes,
són immunodepressors i poden causar alteracions del fetge i dels ronyons.
Atès que Badia del Vallès és un municipi declarat de protecció especial mitjançant decret
152/2007 en el que es recullen 73 mesures que s’han d’adoptar per millorar la qualitat de l’aire
dels municipis afectats a la Regió Metropolitana.
Atès que els vehicles són el principal focus de contaminació de NO2 i la innegable afectació de
la circulació propera de milers de vehicles contaminants per l’autopista C58,
S’acorda:
Primer. Informar a la ciutadania dels resultats de l’estudi de qualitat de l’aire al web municipal
així com recomanacions per a millorar-ne la seva qualitat.
Segon. Redacció d’un Pla d’actuació municipal per a contrarestar els efectes nocius per a la
salut dels habitants de Badia tot sol·licitant a la Diputació de Barcelona, dins el seu catàleg de
serveis, ajut tècnic per a la redacció d’aquest Pla.
Tercer. Instar a la Generalitat de Catalunya a instal·lar de manera permanent una estació fixa
per a conèixer en temps real la contaminació de l’aire que respirem.
Quart. Instar a la Generalitat de Catalunya per a que aquesta estació fixa estigui situada a prop
de la C58 i no al costat d’un dels principals pulmons verds de la ciutat.
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Cinquè. Demanar a la Generalitat de Catalunya l’increment de la xarxa pública de transport
tenint en compte que la contaminació atmosfèrica que pateix Badia no es donada per cap teixit
industrial.
Sisè. Reclamar a la Generalitat de Catalunya la limitació de la velocitat dels vehicles que
passen per la C58 a l’altura de Badia del Vallès a 80 Hm/h, així com a implantar les mesures
necessàries per prevenir i reduir l’emissió dels contaminants NO2 i PM10 per preservar i reduir
els efectes nocius sobre la salut humana i el medi ambient.
Setè. Comunicar aquets acords i adjuntar l’Estudi de Qualitat de l’Aire a que es fa referència, a
la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, a la presidenta del
Consell Comarcal del Vallès Occidental, al president de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al
president de la Diputació de Barcelona i al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya.
13. MOCIÓ AEB: PER LA RETIRADA DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 15 DE LA LEY DE
APOYO A LOS EMPRENDEDORES (SUBSTITUEIX IRPH)

Es dóna lectura de la moció presentada per l’AEB.
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup
municipal de l’AEB, que diu: “Des de l’AEB presentem aquesta moció perquè som conscients
que des de que existeix l’RPH de bancs, caixes i CECAS aquests tipus de referència ha sigut
un tipus de referència injust per a totes les famílies que l’han hagut de suportar a les seves
hipoteques. Des del 2011 s’estableix la seva desaparició i en aquell moment moltes famílies
van pensar, bien, ahora llega nuestro momento, vamos a reducir hipoteca. Bueno, pues
tampoco. Mentira. Bueno, el que hem fet ha sigut un maremàgnum que ningú és capaç de
calcular, ni els propis directors de les oficines bancàries tenen massa clar com ho faran, però la
única cosa que s’ha produït es que se l’ha canviat el nom, però el tipus segueix sent molt
superior a l’euribor. De nou ens prenen el pel, i el govern ha determinat recolzar als bancs i a
les caixes ja intervinguts per davant de les persones. Per tant, des de l’AEB hem decidit
presentar aquesta moció i reclamem allò que reclamen totes les plataformes d’afectats de les
hipoteques d’Espanya, i és un euribor més un. Per què? Perquè es el més just. Gràcies”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC votaremos favorablemente, ya que nosotros
mismos nos hemos posicionado en contra de la banca, y de las cajas, de los bancos en general
y de los abusos que cometen con la gente y con sus clientes, y esto sin duda es un abuso más
que están cometiendo, por lo cual, nuestro voto será favorable”.
Seguidament pren la paraula la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, que
diu: “Una miqueta us explico como es troben els hipotecats amb IRPH. Com bé han dit el grup
d’AEB el passat 19 de setembre es va aprovar al Congrés la Llei d’Emprenedors, amb una
tècnica molt dubtosa s’aprofita aquest tràmit per a encobrir articles en la llei que res tenen a
veure amb el tema, i que busquen modificar d’altra normativa. En el cas que ens incumbeix, la
eliminació de l’IRPH caixes, bans i CECA. Aquesta llei està publicada en el BOE, i es va fer
efectiva el 6 d’octubre. El canvi es resarà en que el tinguem estipulat amb l’escriptura, sobretot
si la llegim, en l’article 3 bis de la mateixa, que tracta dels índex substitutius. Aquests poden ser
els diferents casos. En primer lloc el que deies tu, a euribor més 1 en el millor dels casos. En
segon lloc l’IRPH que continua vigent. En el tercer lloc, en el cas de que els substitutius
desapareguessin, seria el resultat d’aplicar l’IRPH d’entitats més un diferencial que es
calcularia de la mitja de les diferències entre el tipus que desapareixen i el nou valor.
Evidentment tot el que estic dient, a la gent implicada els hi sona a res, i això es el que ens
explica el banc. En quart lloc, es quedaria un fix que seria l’últim publicat o el darrer que s’hagi
aplicat. Aquest cas no està molt clar perquè caldria llegir la hipoteca en el seu conjunt, i en el
cinquè lloc, que aquest es el més fumut que hi hauria, seria un fix del 14% que aquest seria el
pitjor dels casos, ja que suposa el doble de la quota actual. La nova llei apunta que el canvi de
referència s’aplicarà a partir de la data de revisió que es previngui en cada contracte, però es
contradiu en els contractes que esmenten que els substitutiu s’aplicarà quan l’IRPH es deixi de
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publicar. Es a dir, immediatament l’1 de novembre, cosa que encara no s’ha fet. Després
aclareix que això implicarà la novació automàtica del contracte, sense suposar una alteració o
pèrdua del rang de l’hipoteca inscrita, per a afegir que les parts no tindran acció per a reclamar
la modificació ni alteració unilateral o extinció del préstec o crèdit com a contrapartida de
l’aplicació del que disposa aquesta disposició. Per tant, resumint, os ens quedem igual o pitjor”.
Intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Yo pienso
que los entendidos en este tema han hablado. Yo sólo me limito a apoyarlos. Gracias”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyor Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP,
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Todo y que es una medida aplicada por el equipo de
gobierno al que pertenecemos, nosotros entendemos que el derecho a la vivienda, y más
cuando están implicados bancos y cajas, y están como están, no tiene sentido y ante todo
apoyamos la PAH y todos aquellos derechos que tiene el ser humano, con lo cual y sin hacer
más argumentarlo, puesto que no toca ahora, nosotros votaremos a favor”.
L’alcaldessa diu: “Doncs nosaltres també votarem a favor. L’única cosa a afegir de tot el que
s’ha dit, és una mesura que és absolutament injusta i desproporcionada, que sobta molt que un
partit que suposadament és liberal i que hauria de donar llibertat al tràfic privat i als contractes
entre les parts, faci aquestes intervencions més pròpies d’altres tipus de govern més
intervencionista en les coses privades, per afavorir única i exclusivament als de sempre. Amb la
qual cosa, nosaltres evidentment votarem a favor”.
Es procedeix a la votació de la proposta, la qual es aprovada per uninimitat de tots els grups
municipals i que literalment diu:
“Atesa l’existència de l’Ordre EHA/28899/11, de 28 d’octubre, en la qual s’estableix la
desaparició dels tipus de referència IRPH Bancos, IRPH Cajas i CECA com a màxim el 29
d’abril de 2013.
Atès que l’Ordre va entrar en vigor a l’abril de 2012 i donava un termini d’un any al Govern per
a que establís un règim de transició que substituís aquest índex i que el termini ha passat
sense cap avanç.
Atès que els titulars d’hipoteques afectades han de continuar suportant aquests tipus d’interès
que son superiors fins a 8 vegades a d’altres tipus d’interès variables com a l’Euribor.
Atès que el grup parlamentari del Partit Popular va introduir l’esmena 365 en la tramitació de la
Ley de Apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en la que s’afegeix una disposició
addicional 15 que substitueix aquests tipus a extingir per un nou índex que inclou un coeficient
corrector per tal de mantenir els tipus d’interès al mateix nivell i que aquesta esmena es va
aprovar el 6 d’agost i la Llei el 19 de setembre.
Atès que aquest nou índex corrector segueix beneficiant a Caixes i Bancs ja intervinguts i torna
a deixar de banda a les persones afectades que son prop d’un milió.
S’acorda:
Primer. Instar al Govern Central a la retirada de la Ley de Apoyo a los emprendedores y su
internalización.
Segon. Exigir la tramitació urgent de la reforma que substitueixi IRPH Bancos, IRPH Cajas i
CECA pel tipus de l’Euribor més un màxim d’un punt que demanen els afectats per les
hipoteques esmentades.

14. MOCIÓ PXC: CONTRA L’AFORAMENT DELS POLÍTICS

El secretari llegeix la moció.
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L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de PXC: “Gracias
senyora Alcaldesa, desde Plataforma por Catalunya presentamos esta moción ya que España
es el país del mundo con más aforados se calcula que hay unos 10.000 otras fuentes dicen
20.000 no se sabe bien bien, pero son ciudadanos con una protección jurídica especial, y por
eso pedimos a estos senadores y diputados que por su propia voluntad firmen un documento
en el que manifiesten su renuncia de manera libre y voluntaria a su condición de aforados y así
someterse a procesos legales contemplados por la justicia como el resto de los ciudadanos.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup municipal de
Convergència i Unió que diu: “Com be diu l’article 71 de la Constitució recull que en les causes
contra diputats i senadors serà competent la Sala Penal del Tribunal Suprem, això és el que es
coneix com aforament i que implica que només puguin ser jutjats pels tribunals superiors. Com
tots sabem i sense fer distincions de forces polítiques és un privilegi que els polítics utilitzen
amb benefici propi. Ara be, des de CIU pensem que la Constitució Espanyola s’ha de reformar
amb la seva majoria de contingut i no només per l’aforament dels polítics, si aquesta és la seva
prioritat CIU vorarà en contra. Gracies.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA: “Yo
votaré en contra. “
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Cristina Fàbregas regidora del grup municipal de
l’AEB: “L’aforament que vol dir exactament això que ja s’ha dit varies vegades que és que el
polítics només puguin ser jutjats pel Tribunal Suprem o el Tribunal Superior de Justícia en el
cas dels polítics dels Parlaments Autonòmics, te inconvenients i te moltes contradiccions per
tant nosaltres el que farem serà abstenir-nos en aquesta moció, perquè entenem que això no
ho resol amb una moció, requereix una reflexió molt més profunda sobre tots els sistemes
judicials.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan A. Lancho portaveu del grup Socialista que diu:
“Gracias senyora Alcaldesa, como es normal i tradicional el grupo municipal socialista votarà en
contra de la moción presentada por Plataforma por Catalunya sencillamente por venir de quien
viene, gracias.”
Sotmesa la moció a votació denega per majoria la moció presentada pel grup municipal de
Plataforma per Catalunya i que literalment diu:
“Atès que l’article 71 de la Constitució Espanyola recull que “en les causes contra els diputats i
senadors serà competent la Sala Penal del Tribunal Suprem”. Això consagra el que es coneix
com a aforament que posteriorment va ser ampliat a diputats autonòmics i altres càrrecs de
l’Estat, i que implica que només puguin ser jutjats pels tribunals superiors.
Atès que la prerrogativa dels aforaments, que ja apareixia consagrada en la Constitució del
1876, tenia la finalitat raonable en la seva època de preservar els parlamentaris de possibles
maniobres judicials més ideològiques que penals, defensar la llibertat d’expressió i impedir que
el poder judicial pogués impedir el bon funcionament de les cambres. Avui dia aquesta
prerrogativa ha perdut la seva raó de ser i ha esdevingut un anacrònic privilegi que els polítics
utilitzen en benefici propi quan en realitat va néixer com a garantia finalista per als ciutadans.
Atès que aquest privilegi processal conculca el principi fonamental del sistema democràtic
d’igualtat davant la Justícia, i confereix els aforats un tracte de favor en permetre a diputats i
senadors ser jutjats fora dels òrgans judicials que operen per a la resta de la ciutadania.
Atès que els aforaments generen problemes processals. D’una banda, perquè en una causa
conjunta, en la que hi ha més d’un d’ells aforat, fa que tota la causa vagi a aquest tribunal, i
d’altra banda, perquè en els casos que van directament al Tribunal Suprem, trenca amb el
principi de doble distància, és a dir, que tothom té dret a recórrer davant un jutja de rang
superior perquè revisi una sentència que li hagi sigut desfavorable.
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Atès que la figura jurídica de l’aforament obstaculitza la labor de la Justícia i provoca
conseqüentment retards en els procediments judicials.
Atès que garantir l’exercici de la labor parlamentària no pot comportar vies que permetin als
polítics involucrats en delictes de corrupció burlar els jutges ordinaris i els procediments
habituals de la justícia als que se sotmeten la resta de ciutadans.
El grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Instar els partits amb representació a les Corts Espanyoles a iniciar una reforma
constitucional que contempli la derogació del punt 3 de l’article 71 de la Constitució.
Segon. Instar els diputats i senadors de les Corts Espanyoles i els diputats autonòmics a signar
un document, en el moment de la presa de possessió del càrrec, en el que manifestin la seva
renúncia de manera lliure i voluntària a la seva condició d’aforats per tal de sotmetre’s als
procediments legals ordinaris contemplats per la Justícia en cas d’haver d’afrontar processos
judicials.
Tercer. Donar trasllat dels acords als grups amb representació a les Corts Espanyoles i al
Parlament de Catalunya, a Transparència Internacional España i a les associacions de veïns
del municipi.”

15. MOCIÓ PXC: PER LA MODIFICACIÓ DELS SUPÒSITS D’INDULT

El secretari llegeix la moció presentada per PXC.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de PXC que diu:
“Gracias senyora Alcaldesa. Plataforma por Catalunya presentamos esta moción ya que
pensamos que con los indultos se están aprovechando personas cercanas al poder de turno.
Políticos implicados en casos de corrupción, incluso en muchos casos también banqueros
afines a estos políticos. Nosotros proponemos que el indulto no pueda ser para delitos
económicos, medio ambientales, de terrorismo y contra la administración y la hacienda pública.
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup municipal de CIU:
“Sembla evident que encara que no qüestiona l’indulto en si, l’actual regulació precisa ser
modificada, en benefici de la transparència i per evitar decisions arbitraries es fa necessària la
preceptiva motivació en totes les concessions d’indults, a més i segons diversos professionals
hauria de donar la possibilitat delegar a les parts i de recórrer les decisions del Ministeri fiscal,
uns canvis de millorarien la imatge de la figura de l’indulto una reminiscència de l’absolutisme i
les prerrogatives reals que ja demanen actualització, per tant Convergència votarà a favor.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que diu:
“Lo mismo que dije en el punto anterior, muchas gracias señora Alcaldesa.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Fàbregas regidora del grup municipal de l’AEB que
diu: “L’indulto és una mesura de gràcia de caràcter excepcional i així es regula a la nostra
legislació pel que fa a nosaltres últimament aquesta figura s’està veient molt deteriorada i
entenem que mereix una gran discussió d’Estat per la seva modificació, però també és cert que
dintre del nostre argumentari no entraria el fet de que fos una comissió formada per membres
del Consell General del Poder Judicial qui decidís aquests indults sinó més aviat un organisme
de representació ciutadana on estan representats els ciutadans son els que haurien de valorar
aquests indults per tant nosaltres ens abstindrem en aquesta moció.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan A. Lancho portaveu del grup Socialista: “Gracias
senyora Alcaldesa, me remito a mis palabras anteriores.”
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Es denega per majoria la moció presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya i
que literalment diu:
“Atès que el compliment de les sentències dictades per la Justícia i la reparació dels danys
causats pels infractors a la societat i a les seves víctimes, independentment de la seva condició
social i econòmica, és un mecanisme que garanteix el principi d’igualtat davant la llei, sustenta
el principi de responsabilitat dels propis actes i cimenta la convicció social de la importància de
complir les normes de les que ens hem dotat per garantir la pau social.
Atès que els indults suposen una incursió del poder executiu en la tasca del poder judicial que
mereix ser vigilada per establir un control més exhaustiu que impedeixi les decisions unilaterals
del govern de torn.
Atès que cal acotar l’ús de la figura del indult, utilitzada en ocasions a mode de justícia
paral·lela i partidista i indegudament orientada a exculpar corruptes i persones vinculades, amb
les altes instàncies de poder. L’indult ha de tenir un caràcter d’excepcionalitat i per tant ha
d’estar reservat a determinats supòsits que haurien d’estar taxats legalment, garantint també
que la seva aplicació es regeix per criteris d’equitat i proporcionalitat.
Atès que hi ha delictes que, per la seva naturalesa, mereixen una repulsa i reprovament ferms i
el fet d’indultar els seus autors implica deixar sense càstig accions que atempten contra el bé
comú, o fins i tot contra les llibertats individuals o el propi dret a la vida. Aquesta disfunció
genera una sensació d’indefensió dels ciutadans enfront els delinqüents i criminals i
menyscaba la confiança en el sistema judicial en deixar sense efecte les resolucions fermes,
arribant fins i tot a generar alarma social.
Atès que l’augment de beneficiats per la prerrogativa de l’indult entre els autors de delictes
d’abús de poder tals com prevaricació o tràfic d’influències ha anat en augment. Aquesta
tendència a l’alça de la pràctica de corrupció entre gestors del públic mereix una resposta
contundent per acabar amb aquesta anomalia i restituir el bon nom de la funció pública.
Atès que la figura jurídica de l’indult precisa de modificacions per trobar una raó de ser que
justifiqui la seva vigència. La condonació parcial o total d’una condemna pot tenir sentit quan la
legislació no dóna marge als jutges per dictar penes proporcionals contra els autors de delictes
amb escassa rellevància social, per exemple, i que no tenen antecedents penals, en definitiva,
en els casos en què s’empra per millorar la justícia.
El grup municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Instar el Govern d’Espanya a la modificació de la Llei de 1870 de Regles per l’exercici
de la Gràcia d’indult que regula l’extinció de responsabilitat penal sense exigir la més mínima
justificació i excloure del perdó els delictes econòmics, mediambientals, de terrorisme i contra
l’Administració i la Hisenda Pública.
Segon. Incloure en la modificació de la Llei de 1870 de Regles per l’exercici de la Gràcia
d’indult l’obligatorietat de sotmetre la concessió d’indult al veredicte vinculant d’una comissió
formada per membres del Consell General del Poder Judicial que avaluï individualment cada
cas i expliqui els motius que s’al·leguen per resoldre favorablement aquesta prerrogativa.
Tercer. Donar trasllat dels acords a les associacions de veïns del municipi, als grups polítics
amb representació al Parlament de Catalunya, als grups polítics amb representació a les Corts
Generals, a la Fundació Ciutadana Civio, a Jueces para la Democracia i la Transparencia
Internacional España.”

16. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No hi ha.
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II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE LA NÚMERO 468/13 FINS LA
562/13
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:
Núm. 468/13, de 9 de setembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 9 de
setembre de 2013.
Núm. 469/13, de 9 de setembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Carlos Vela Codes.
Núm. 470/13, de 9 de setembre, d’aprovar fraccionament dels deutes tributaris a diferents
contribuents.
Núm. 471/13, de 9 de setembre, de reconèixer a la senyora Sonia Camacho Jiménez dos
triennis de prestació de serveis amb efectes del dia 18 de juliol de 2013.
Núm. 472/13, de 9 de setembre, de concessió d’una bestreta de 500,00 euros a la senyora Eva
Camarero Benito, sense interès i a compte de la paga extraordinària de Nadal de 2013.
Núm. 473/13, de 9 de setembre, de reconèixer al senyor Xavier Moré Travila 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 juliol de 2013.
Núm. 474/13, de 9 de setembre, de reconèixer al senyor Iván Villén Ortiz 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 juliol de 2013.
Núm. 475/13, de 13 de setembre, de delegar les facultats per a prestar consentiment
matrimonial a favor del regidor Antonio Rodriguez Yañez.
Núm. 476/13, de 13 de setembre, de delegar les facultats per a prestar consentiment
matrimonial a favor del regidor Antonio Rodriguez Yañez.
Núm. 477/13, de 16 de setembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Miguel Angel Salgado Alonso.
Núm. 478/13, de 16 de setembre, d’autoritzar a ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.U.
perquè de forma gratuïta pugui ocupar l’espai situat a la via pública, al costat del núm. 9
de l’av. Mediterrània, per dur a terme actualitzacions tecnològica dels centres
transformadors.
Núm. 479/13, de 16 de setembre, de declarar extingit del nomenament interí de la
senyora Sonia Camacho Jiménez, atesa la reincorporació de la senyora Carolina
Sánchez Braut.
Núm. 480/13, de 16 de setembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia
16 de setembre de 2013.
Núm. 481/13, de 16 de setembre, d’autoritzar a ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.U.
perquè de forma gratuïta pugui ocupar l’espai situat a la via pública, davant el núm. 26
de l’av. Mediterrània, per dur a terme la col.locació dels elements propis d’un centre de
transformació.
Núm. 482/13, de 16 de setembre, de sol.licitar a l’Institut Català de les Dones una subvenció de
9.321,09 euros, per finançar les despeses derivades de la implementació del Pla Local
d’Igualtat.
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Núm. 483/13, de 16 de setembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació
13040493 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. 484/13, de 16 de setembre, d’aprovar la liquidació de la taxa per l’ocupació temporal de
la via pública durant el dia 9 de setembre, a la senyora Margarita Rabadán Vicente, per la
instal.lació d’una grua torre de 12,5 m2 per realitzar un trasllat de mobles.
Núm. 485/13, de 16 de setembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació
13041303 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. 486/13, de 16 de setembre, d’autoritzar el canvi de matrícula en la reserva
d’estacionament la senyora M. Antonia Ferrer López, davant el núm. 11 de l’av. Mediterrània.
Núm. 487/13, de 19 de setembre, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros a la senyora
Sònia Rico Mainer, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de setembre de 2013.
Núm. 488/13, de 19 de setembre, de concessió d’una bestreta de 100,00 euros al senyor
Rafael Lozano Pérez, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de setembre de 2013.
Núm. 489/13, de 19 de setembre, 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 setembre de 2013.
Núm. 490/13, de 20 de setembre, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució, modalitat titular conductor, al senyor Bernardo Martínez Hernández.
Núm. 491/13, de 20 de setembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació
13042072 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. 492/13, de 20 de setembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació
13039560 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. 493/13, de 20 de setembre, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora Maria Sierra Espejo
Peña.
Núm. 494/13, de 20 de setembre, d’aprovar la liquidació de taxa per ocupació temporal de la
via pública al senyor Jorge Garcia González, per a la instalació d’una terrassa de 16 m2 en el
local ubicat al C/ dels Infants, s/n.
Núm. 495/13, de 20 de setembre, d’autoritzar el senyor Santos Alcojor Llavero per a
l’instal.lació d’una terrassa exterior de 17,40 m2. davant el local ubicat a l’av. Eivissa, 16, durant
el període del dia 1 de juliol fins el 31 de desembre de 2013.
Núm. 496/13, de 20 de setembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 23 de
setembre de 2013.
Núm. 497/13, de 20 de setembre, de composició de la Mesa de contractació del concurs públic
de contractació del servei de manteniment i neteja de jardins i espais verds, el dia 26 de
setembre de 2013.
Núm. 498/13, de 20 de setembre, de convocatòria del Ple municipal ordinari el dia 25 de
setembre de 2013.
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Núm. 499/13, de 20 de setembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Isabel López Clara.
Núm. 500/13, de 20 de setembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació
13042963 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. 501/13, de 26 de setembre, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça
d’aparcament núm. 101 a favor dels senyors Angela Navarro Hernández i José M. Navarro
Navarro, fins el dia 9 de març de 2054.
Núm. 502/13, de 26 de setembre, de delegar les facultats per a prestar consentiment
matrimonial a favor del regidor Antonio Sabariego Guerrero.
Núm. 503/13, de 26 de setembre, d'aprovar I'expedient núm. 08/2013, de generació de
crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2013.
Núm. 504/13, de 26 de setembre, d’aprovar l’expedient núm. 02/2013 de transferència de crèdit
a diferents partides d’estats de despeses per a l’exercici de 2013.
Núm. 505/13, de 26 de setembre, de justificar la subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona per import de 867,90 euros, destinada a fer front a les despeses del transport
escolar que es realitzi amb motiu de la campanya “Coneguem els nostres parcs”.
Núm. 506/13, de 27 de setembre, d’aprovar l’expedient núm. 09/2013 de transferència de crèdit
a diferents partides d’estats de despeses per a l’exercici de 2013.
Núm. 507/13, de 27 de setembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 30 de
setembre de 2013.
Núm. 508/13, de 27 de setembre, d’autoritzar la senyora Gloria Falcón Macho per a l’instal.lació
d’una terrassa exterior de 17,70 m2. davant el local ubicat a l’av. Burgos, 34, durant el període
del dia 1 de setembre fins el 31 d’octubre de 2013.
Núm. 509/13, de 27 de setembre, d’aprovar fraccionament dels deutes tributaris a diferents
contribuents.
Núm. 510/13, de modificar el nom de l’entitat inscrita en el Registre municipal “Associació Joves
Escaquistes de Badia del Vallès”, que passarà a denominar-se “Associació Projecta del Vallès”,
mantenint el núm. EAC.02-96).
Núm. 511/13, de 27 de setembre, d’autoritzar la senyora Consuelo Hernández Linares, per a
l’instal.lació d’una terrassa exterior de 10 m2. davant el local ubicat a l’av. Mediterrània, 9,
durant el període del dia 1 d’agost al 30 de setembre de 2013.
Núm. 512/13, de 27 de setembre, d’autoritzar a Shiva Vallès Group. S L per a l’instal.lació
d’una terrassa exterior de 18,60 m2. davant el local ubicat al C/ dels Infants, s/n, durant el
període del dia 1 de juliol fins el 30 de setembre de 2013.
Núm. 513/13, de 27 de setembre, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció
destinada a fer front a les despeses del transport escolar que es realitzi amb motiu de la
campanya “Coneguem els nostres parcs”.
Núm. 514/13, de 27 de setembre, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució, modalitat titular conductor, al senyor Martín Márquez Olmo.
Núm. 515/13, de 27 de setembre, 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’agost al 30 de setembre de 2013.
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Núm. 516/13, de 27 de setembre, d’aprovar la justificació de les despeses destinades a accions
formatives adreçades a treballadors desocupats, promogudes pel Servei d’Ocupació de
Catalunya, per un import total de 117.434,97 euros.
Núm. 517/13, de 27 de setembre, d’aprovar i presentar al Servei d’Ocupació de Catalunya, els
projectes denominats TF Badia Urbanisme i Servei d’auxiliar de neteja per a la gent gran, i
sol.licitar una subvenció per 48.021,60, destinada a finançar el cost salarial i de cotitzacions a
la S.Social de les 7 persones contractades, així com sol.licitar subvenció de 3.150,00 euros
destinada a finançar la formació que s’oferirà a les persones participants.
Núm. 518/13, de 27 de setembre, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents
persones, per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 30 d’agost al 27 de
setembre de 2013.
Núm. 519/13, d’1 d’octubre, de deixar sense efecte la reducció de jornada concedida al
funcionari senyor Miguel Sánchez Laguna, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2013.
Núm. 520/13, d’1 d’octubre, de concedir al senyor Iván Víllén Ortiz el permís per naixement i de
paternitat per naixement del seu fill, a partir del dia 21 de setembre i fins el 18 d’octubre de
2013, ambdós inclosos.
Núm. 521/13, d’1 d’octubre, de concessió d’una bestreta de 700,00 euros a la senyora Marta
Vicens Núñez, sense interès i a compte de la paga extraordinària de Nadal de 2013.
Núm. 522/13, d’1 d’octubre, de concessió d’una bestreta per import de 2.400,00 euros a la
senyora Concepción Andrian Navau, sense interès i a compte de les retribucions dels 24
mesos posteriors a la concessió.
Núm. 523/13, d’1 d’octubre, de concessió d’una bestreta de 1.000,00 euros a la senyora M. del
Mar Medina Ponce, sense interès i a compte de la paga extraordinària de Nadal de 2013.
Núm. 524/13, d’1 d’octubre, de reconèixer al senyor Josep Torrella Olivé 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 d’abril de 2013.
Núm. 525/13, d’1 d’octubre, de concessió d’una bestreta de 1.000,00 euros a la senyora M. del
Mar Medina Ponce, sense interès i a compte de la paga extraordinària de Nadal de 2013.
Núm. 526/13, d’1 d’octubre, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al mes de
setembre de 2013.
Núm. 527/13, d’1 d’octubre, de nomenament interí del senyor Miguel A. Pérez Jiménez amb la
categoria d’auxiliar de manteniment-conserge, per tal de cobrir la vacant accidental per baixa
per accident, del senyor José Antonio Fuentes Torrecillas, no abans del dia 19 de setembre i
fins a la reincorporació del treballador substituït.
Núm. 528/13, d’1 d’octubre, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros a la senyora Laura
Rubert Pérez, sense interès i a compte de la paga extraordinària de Nadal de 2013.
Núm. 529/13, d’1 d’octubre, de concessió d'ajuts de fons social segons Conveni i Acord
regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, corresponents al mes
de setembre de 2013.
Núm. 530/13, d’1 d’octubre, de nomenament de la senyora Rosa Caballero del Castillo
secretària accidental, atesa la baixa per incapacitat laboral presentada per la secretària titular.
Núm. 531/13, d’1 d’octubre, de concessió d’una bestreta de 800,00 euros a la senyora M.
Rosario Torrecilla Blanco, sense interès i a compte de la paga extraordinària de Nadal de 2013.
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Núm. 532/13, d’1 d’octubre, de nomenament interí de la senyora Sonia Camacho Jiménez amb
la categoria de treballadora social, per tal de cobrir la vacant accidental per baixa d’IT, de la
senyora Dolors Albaladejo Domene, no abans del dia 1 d’octubre i fins a la reincorporació del
treballador substituït.
Núm. 533/13, de 3 d’octubre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Mohamed El Souaidi El Bettioui.
Núm. 534/13, de 3 d’octubre, d’aprovar la despesa de 236,73 euros en concepte de quota
extraordinària per la Baixa Tensió i per la reparació del terrat a la comunitat de propietaris del
C/ Oviedo, 1, que correspon a la quota de participació del local comercial ubicat en la mateixa
finca.
Núm. 535/13, de 4 d’octubre, de concessió d’una bestreta de 1.000,00 euros a la senyora
Sonia Rico Mainer, sense interès i a compte de la paga extraordinària de Nadal de 2013.
Núm. 536/13, de 4 d’octubre, de concessió d’una bestreta de 586,90 euros al senyor José
Antonio Fuentes Torrecilla, sense interès i a compte de la paga extraordinària de Nadal de
2013.
Núm. 537/12, de 4 d’octubre, de disposició de vacances pendents del personal de l’Ajuntament.
Núm. 538/13, de 8 d’octubre, de deixar sense efecte la núm. 530/13, referent al nomenament
de secretària accidental, i disposar el nomenament del senyor Miguel Sánchez Laguna com a
secretari accidental, a partir del dia 7 d’octubre i fins a la reincorporació de la secretària titular.
Núm. 539/13, de 8 d’octubre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 7 d’octubre
de 2013.
Núm. 540/13, de 8 d’octubre, de justificar la subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona en el marc de Catàleg d’actuacions Metropolitanes 2008-2011, per un valor total de
257.488,20 euros, i destinada a l’execució del projecte de reforma del Casal de Joves en fase I
i II.
Núm. 541/13, de 8 d’octubre, d’autoritzar el senyor José Manuel Ocaña per a l’instal.lació d’una
terrassa exterior de 7,96 m2. davant el local ubicat a l’av. Mediterrània, 9, durant el període del
dia 1 d’agost al 31 d’octubre de 2013.
Núm. 542/13, de 8 d’octubre, d’anul.lar la reserva d’estacionament concedida al senyor José M.
Robles Gómez, situada davant el núm. 5 del C/ Segovia.
Núm. 543/13, de 8 d’octubre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13042963 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. 544/13, de 9 d’octubre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13044897 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. 545/13, de 9 d’octubre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament
a la senyora M. Carmen Miranda Godina, davant el seu domicili de l’av. Cantàbric, 1
Núm. 546/13, de 9 d’octubre, de disposició de les vacances pendents de diferents treballadors
de l’Ajuntament.
Núm. 547/13, de 9 d’octubre, de comparèixer en l’acte de judici del procediment Demandes
213/2013 Secció C , interposat pel senyor José Contreras Torres, davant el Jutjat Social 2 de
Sabadell, i nomenar la senyora Mar Medina Ponce com a representant de l’Ajuntament en
l’acte.
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Núm. 548/13, de 9 d’octubre, de concessió d’una bestreta de 99,78 euros al senyor Jorge
Rubio Rodríguez, sense interès i a compte de la mensualitat del mes d’octubre de 2013.
Núm. 549/13, de 9 d’octubre, de concessió d’una bestreta per import de 2.404,05 euros a la
senyora Remedios Martínez Martínez, sense interès i a compte de les retribucions dels 24
mesos posteriors a la concessió.
Núm. 550/13, de 9 d’octubre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament
a la senyora M. Josefa Muñoz Garcia, davant el seu domicili de l’av. Mediterrània, 26-28.
Núm. 551/13, de 9 d’octubre, de paralitzar i arxivar l’expedient de baixa d’ofici al padró
municipal núm. 24/13, atès el canvi de residència del senyor Jovino Sima Mba Ayeto.
Núm. 552/13, de 10 d’octubre, de concessió de diferents bestretes a treballadors del Pla local
d’Ocupació, sense interès i a compte de la mensualitat del mes d’octubre de 2013.
Núm. 553/13, de 10 d’octubre, de disposició de les vacances anyals de la senyora Natàlia
Salerno.
Núm. 554/13, de 10 d’octubre, de concessió d’una bestreta de 201,05 euros al senyor Isaac
Manchado Urosa, sense interès i a compte de la mensualitat del mes d’octubre de 2013.
Núm. 555/13, de 10 d’octubre, de concessió d’una bestreta de 500,00 euros a la senyora Eva
Menor Cantador, sense interès i a compte de la paga extraordinària de Nadal de 2013.
Núm. 557/13, de 10 d’octubre, d’aprovar i signar un conveni específic de cooperació educativa
per a la realització de pràctiques acadèmiques externes, amb la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Núm. 558/13, de 14 d’octubre, d’acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona per import
de 7.547,00 euros, destinada al manteniment de l’OMIC.
Núm. 559/13, de 14 d’octubre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 14
d’octubre de 2013.
Núm. 560/13, de 14 d’octubre, d’acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona per import
de 14.520,81 euros, destinada a la implantació de la tramitació electrònica de l’Ajuntament.
Núm. 561/13, de 14 d’octubre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Jorge Sanz Pons.
Núm. 562/13, de 15 d’octubre, de concedir al senyor Oscar Ruiz Serrano la reducció d’un terç
de la jornada de treball per la cura de la seva filla, de forma compactada, a partir del dia 3 de
gener i fins el 18 d’abril de 2014, amb el dret a percebre el 100% de la retribució.

INTERVENCIONS:
L’alcaldessa dona la paraula en primer lloc a la senyora Antonia Escriva regidora del Partit
Popular:
“Només una resolució que son dos, la 478/13 i la 481/13, a les dues s’utilitza de manera
gratuïta un espai per l’empresa ENDESA,no tenim coneixement d’aquest tema, aleshores era
demanar informació.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de
l’AEB:
“Era bàsicament demanar informació sobre les mateixes resolucions la 478 i la 481, en les
quals es dona autorització a ENDESA per utilitzar de forma gratuïta un espai situat a la via
pública, repassant les ordenances creiem que tractant-se de l’empresa que es tracta hi ha
eines per poder recavar diners d’aquesta empresa.”
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L’alcaldessa intervé i diu: “En principi aquestes dues resolucions fa referència a uns convenis
que hem fet amb l’empresa ENDESA per l’arranjament de les casetes transformadores perquè
les estan fent noves i reposicions, amb la qual cosa la reposició s’està fent dintre del territori, i
vam decidir que com que era d’interès públic que no és un guany per part de l’empresa, és una
millora per la ciutat, per això vam acordar això. Evidentment si que hi ha eines per cobrar però
vam decidir que era per un interès públic i no per un interès privat de l’empresa d’incrementar la
xarxa o d’afegir centres sinó de millorar la xarxa existent.”

2. PRECS I PREGUNTES
2.1 Ocupació via pública
El senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, fa quatre preguntes.
Yo antes hacía una sonrisa así de complicidad cuando preguntaban por las Resoluciones
porque es una casualidad, coincidiendo con las Resoluciones yo tenía apuntada otra, pero
como la ha contestado en Junta de Portavoces Lancho, que es la 484 que se llama...es el pago
de una señora por ocupación de la vía pública. Y a mí se me ocurrió una historia de decir,
como a una señora por ocupar la vía pública se le aplica la Ordenanza Fiscal que tenemos
aprobada. Pero bueno, ya me lo explicó y claro, el ya decía que era una mejora de esto y en
cambio a ENDESA no se le cobraba. Que si seguís las Resoluciones, la 484 del 16 de
septiembre que se le cobra a una señora, y me llamaba mucho la atención porque es una
coincidencia, pero como ya habéis resuelto el tema.
2.2 Control de coloms i desratització
Y ahora paso al punto que me compete de ruegos y preguntas al equipo de gobierno. Sin
concretar el tema de las palomas y las ratas. Es el tema del control de la manada y la
desratización. Es un problema que es casi como muy recurrente, retórico, siempre hablamos
casi de lo mismo por determinadas temporadas del año, y esto pues últimamente me han
hablado de Mediterráneo 1 por ejemplo, que se comenta que las ratas llegan hasta el cuarto
piso, o las palomas en los palomares de los pisos estos más altos que tienen estos techos así
de uralita y claro, algún mecanismo de control, si hay alguna previsión del tema este de la
plaga de palomas y de ratas.
2.3 Protecció civil
Tenía alguna pregunta muy así, relacionada con el tema de la protección civil, que nos
comentó el otro dia en una reunión que pronto se pondrá en marcha un grupo de protección
civil en Badia, o que se presupuestaría. Lo comentaste en la reunion que estuvimos allí, y
entonces claro, en el momento de redactar yo estas preguntas se me ocurría decir a ver, que
tan de concreto hay en todo esto, como está el tema y que condiciones y cosas de estas. Si
puedes ampliarnos un poco más la información que nos diste allí de ese tema”.
2.4 Forat C/ Menorca
El forat de la Calle Menorca. También es otro tema recurrente. Si, otra vez ha salido...pero es
que yo te comento lo que ha salido.
2.5 Incendi av. Mediterrània
El tema del incendio de ayer de la Av. Mediterráneo, si es un acto vandálico...bueno lo es,
claro. Claro que lo es, pero...Qué se sabe más de esto y en que condiciones está dando esto, y
quería saber alguna información sobre este tema, concretamente del incendio de estos tres
coches de la Av. Mediterráneo que es lo que ha salido publicado ayer en los medios de
comunicación.
El senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, fa sis preguntes:
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2.6 Retirada d’amiant
El mes passat vam aprovar una moció sobre la retirada de l’amiant, que feia referència a un
informe tècnic que l’Ajuntament encarregarà sobre la possible presència d’amiant a les
canonades d’aigua, i voldríem saber com està aquest tema i fins a quin punt es podria ampliar
pel tema de possibles tubs de sortida de gasos, etc., de canonades dels propis edificis si és
possible. Això d’una banda.
2.7 Web municipal
Després, felicitar-nos que els suposats problemes informàtics que nosaltres no ens consten al
grup municipal, es van resoldre a l’endemà d’haver exposat en el Ple municipal que no estaven
penjades les actes des del dia 30 de gener. Ens congratulem, i quan les coses es volen fer, es
fan, s’ha de dir tot.
2.8 Desratització
També voldríem demanar a l’equip de govern sobre les actuacions que estan fent sobre el
tema de les rates.
2.9 Diplomes excel·lència acadèmica
Una altra qüestió que voldríem...que a nosaltres ens ha sobtat, fa referència als premis
d’excel·lència acadèmica, perquè els premis d’excel·lència acadèmica, el diploma, es una
entrega als diferents alumnes el dia 9 de juliol en un acte, i veiem que dos mesos més tard
exactament, el dia 9 de setembre, es quan el govern local aprova en Junta de Govern
l’assignació econòmica per a dotar aquests premis. El 9 de setembre dilluns exactament.
Nosaltres entenem que primer la Junta de Govern Local hauria d’aprovar la dotació econòmica,
i després fer l’acte d’entrega dels diplomes amb la dotació corresponent. Nosaltres entenem
que aquest hauria de ser el procediment habitual, i no entregar primer un diploma i que les
famílies que ja conten amb uns, entre cometes, ingressos, doncs hagin d’esperar més de dos
mesos perquè revisant la documentació, el gruix de les ajudes es va aprovar dos mesos més
tard del dia 9 de setembre com ja hem dit, però no hi va haver casos que van arribar fins el dia
7 d’octubre. Llavors estem parlant que es fa un acte el dia 9 de juliol, i en canvi la dotació
econòmica no arriba fins mesos més tard.
2.10 Piscina d’estiu
Una altra qüestió que voldríem que ens aclarissin. Vam sol.licitar i vam tenir el contracte de
seguretat de la piscina d’estiu, en el qual després de revisar-ho consta que efectivament es
contracta o es subcontracta, s’externalitza o es privatitza o com li vulguin dir, la seguretat de la
piscina d’estiu i que aquesta empresa contracta dues persones, però nosaltres hem vist tres
persones. Hem arribat a veure en moments puntuals en la seguretat de la piscina d’estiu 3
persones, i voldríem saber que es el que passa aquí o quin seguiment ha fet l’equip de govern
respecte aquesta empresa de seguretat.
2.11 Seguretat
I per acabar, ja que parlem de seguretat, constatem un increment a la ciutat de problemes de
seguretat en els darrers temps, i ens agradaria saber si l’equip de govern té constància
d’aquest increment de problemes de seguretat, i quina es la valoració que en fa dels mateixos.
Moltes gràcies.
L’alcaldessa diu: “Agafem els precs que s’han anat fent. L’única cosa a afegir respecte el tema
de les Resolucions, malgrat que cadascú pugui opinar el que sigui sobre com es farien les
coses, si una altra persona tingués la capacitat de decidir, comparar una grua d’una mudança
que es el que te un interès absolutament privat de desplaçament d’aquesta persona, a una
cosa que te un interès públic, no em sembla que es puguin comparar. Una cosa es després
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discutir les raons i cadascú el que faci, que evidentment cadascú és lliure d’opinar el que vulgui
al respecte, en això no m’hi fico.
El tema de l’incendi d’ahir de moment està en procés d’investigació. La única cosa que hi ha
sobre la taula son especulacions, amb la qual cosa jo no li donaré una informació oficial en un
Ple, d’especulacions. En el moment que hi hagi un informe tan de Bombers com de Mossos
d’Esquadra explicant quines son les raons de l’incendi, li passaré un informe. Després ja li
donaré la informació que tenim del que s’ha sentit i evidentment, també del que s’ha publicat,
que de vegades les coses que es publiquen son en funció del que es diu, sense contrastar. En
concret aquest mitjà li passa molt sovint.
Després el tema dels precs, bueno son precs de demanar informació i d’ampliar informes
tècnics, li donaré la paraula al regidor. En qualsevol cas agraeixo la felicitació, la única cosa a
afegir es que de vegades les coses no es un tema de voler fer o de voluntat, de vegades
passen coses, i el tema de previsió contestarà la senyora Gracia, i després li passaré la paraula
al senyor Gracia per a contestar la resta”.
Intervé la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural, que diu: “El que
s’aprova en Junta de Govern es els documents que permeten fer el pagament a les famílies.
Llavors, per a fer això nosaltres necessitem que els premiats ens aportin una sèrie de
documentació que de vegades no s’aporta tot l’àgil que se suposa que s’ha d’aportar. Hi ha dos
terminis en sembla que fins i tot tres, de pagament, perquè com que hi havia persones que no
ens aportaven documentació i havia moltes, casi bé totes que si que ho tenien per a accelerar
aquest primer pagament, es van aprovar totes les persones que ja tenien tota la documentació,
i posteriorment quan es va aportar per les persones que faltaven la seva documentació, es va
aprovar la resta de pagaments. En qualsevol cas no es s’aprovi la dotació pressupostària, sinó
que per a fer el pagament es necessiten una sèrie de tràmits i son aquests”.
Seguidament pren la paraula el senyor Juan Antoni Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i
Medi Ambient, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Sobre el tema del amianto, el informe ya está
solicitado a SOREA que es la empresa que conoce y suministra el agua y será la que nos haga
el informe, y ampliarlo a otro tipo de conducciones habrá que mirarlo como lo hacemos y a
quien se lo pedimos realmente. Pero el de SOREA ya está pedido y no creo que se demore
mucho.
Sobre las actuaciones en el tema de ratas, y aprovecho con palomas, nuestro municipio con
respecto a las palomas, desde hace creo que son 8 años tenemos colocadas 2 jaulas en dos
puntos concretos del municipio, que son las que realizan la captura, y el año pasado
ampliamos a 1 tercera más, una tercera jaula. Eso son las actuaciones respecto al control de
palomas que se está efectuando. ¿Qué se podría hacer? Pues hacer un trabajo pedagógico
con la población de Badia para que no den de comer a las palomas, básicamente. Con esto
evitaríamos bastantes problemas.
Respecto a las ratas. El Ayuntamiento dispone de un servicio que no es una empresa externa,
está externalizado y es una empresa externa que se encarga del tema, que si se notifica en el
Ayuntamiento que en tal lugar hay ratas, en 24 horas si es entre semana y si es en fin de
semana tarda un poquito más, la empresa procede a la desratización de la zona afectada.
Anualmente se hacen desratizaciones en puntos concretos del municipio donde se han
detectado un aumento de estos amables animalitos, que se va haciendo. En todo caso si
quereis más información, no hacer llegar pero si que os podemos enseñar los albaranes del
trabajo que se va haciendo, que cada semana hay alguna notificación o cada 15 días y está
ahí. Se ha hecho la limpieza de imbornales, se hace el mantenimiento del alcantarillado y
aparte de todo eso, en el tema de las ratas una de las medidas que se podría poner en práctica
es dejar de darle de comer a gatos, que hay gente que les tiene cariño y creen que les están
haciendo un favor, pero si dejamos de poner comida a los gatos significa que las ratas no
comen y los gatos tienen más hambre, por lo tanto pueden hacer otra función aparte de pasear
por la ciudad. Eso entre otras cosas. Pero si queréis podemos en una de las Comisiones
formadas a través del Consell de Medi Ambient se está trabajando el tema, los que venís o
participais no directamente pero indirectamente a través de alguna persona delegada, sabeis
ya como está el tema.
Sobre el tema de seguridad. Hace dos-tres semanas hubo la Junta Local de Seguridad, donde
los mossos d’esquadra presentaron las estadísticas comparativas con el año pasado. Si
hablamos de estadísticas, si hablamos de números, podríamos decir que el aumento de delitos
en Badia no es significativo. En números. Otra cosa es la sensación de inseguridad que
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podamos tener. Por lo tanto, lo que si que se hizo fue una petición expresamente durante la
Junta Local de Seguridad por parte de la alcaldesa, fue el aumento de presencia policial por
parte de mossos d’esquadra. Durante unas semanas y en los próximos dias contaremos con
presencia de mossos d’esquadra en mayor número y en lugares puntuales ya localizados en el
mapa del territorio, para efectuar trabajos disuasorios, aparte de algún otro dispositivo y bueno,
que se ha puesto en marcha y que por cuestiones prácticas tampoco voy a explicar ahora aquí,
no en este sentido. Tampoco vamos a decir hola que tal, viene la policía mañana. Pero bueno,
se está aunque los números como he dicho antes, no son alarmantes, si que es cierto que hay
una sensación por parte de la ciudadanía de inseguridad, por lo tanto ya se están poniendo
ciertos mecanismos para si no evitarla, si suavizarla o paliarla.
Los temas que ya he contestado o explicado en Comisiones Informativas no los voy a volver a
repetir. Ya han sido explicados, han sido comentados y por lo tanto no tiene mucho sentido
reiterarme en ellos y creo que ya está”.
L’alcaldessa diu: “La única cosa a afegir en el cas dels temes de seguretat, que cada cop que
detectem un punt calent en el que s’ha produït un seguit d’actuacions, notifiquem a Mossos
també perquè es tinguin en compte. El tema que va passar també de les rodes punxades o en
aquest cas del carrer Mediterrani...el robatori de gasoil que també ha passat, doncs ho
notifiquem a Mossos perquè també quan es planifiquin els serveis ells ho tinguin en compte
també per a fer el seguiment adient.
Respecte el tema del contracte de seguretat que també es una de les coses que queda
pendent, no se si tenim la resposta aquí, sinó la farem arribar”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Antoni Rodriguez, regidor d’Esports, que diu: “Sobre la
tercera persona que has visto de seguridad, es la persona que cubría los días de fiesta de los
compañeros que estaban trabajando. Va dentro del precio, eso es cosa de la empresa. La
empresa lo ponía, no hemos pagado nada más”.
L’alcaldessa diu: “En qualsevol cas si el que volen saber es si totes aquestes persones estaven
contractades, concretem la pregunta per a demanar la informació a l’empresa i que ens
garanteixin que aquestes persones han estat contractades i donades d’alta. Si aquesta es la
pregunta concreta, l’agafem concretament. Perquè si la tenim des del començament no fem
tantes voltes de contractes, de persones, de tal. Aquesta es la pregunta, queda concretada i
fixada. Ja ho passarem a l’empresa perquè ens garanteixi que aquestes persones estaven
donades d’alta. En el cas de que no sigui així, doncs ja ho notificarem on correspongui”.
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan
són les vint hores i sis minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa
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