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ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  CELEBRADA  PEL  PLE  MUNICIPAL  DE
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA  26 DE JUNY DE 2014

Badia del Vallès, vint-i-sis de juny de 2014

El Ple de la corporació quan son les divuit hores i sis minuts, es  reuneix a la sala de
sessions de l'edifici  de l'Ajuntament, en sessió ordinària sota la  presidència de la  Sra.
Eva Menor Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno PSC
Sra. Montserrat Jiménez Molina PSC
Sra. Montserrat Carbonell Rosell PSC
Sr. Antonio Sabariego Guerrero PSC
Sr. Antonio Rodríguez Yañez PSC
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo AEB
Sr. Juan Carlos Santervás García AEB
Sra. Cristina Fàbregas Moreno AEB
Sra. Montserrat Montañes Navarro AEB
Sra. Antonia Escrivà Castellanos PP
Sra. Saray Muñoz Contreras PP
Sr. Rafael Muñoz Contreras PP (s’incorpora durant el punt 6)
Sr. Eusebio Argueta Chica ICV-EUiA
Sra. Carme Mateu i Sala CiU
Sr. Raul Ortiz Parra PXC

Excusen la seva assistència:

Sra. Raquel Gracia Peral PSC
Sr. Juan Carlos Santervás García AEB
Sr. Eusebio Argueta Chica ICV-EUiA

Assistits  pel  secretari  accidental  senyor  Miguel  Sánchez  Laguna,  que  certifica,  i
l’interventor senyor Raúl López Borras. 

L’alcaldessa diu: “Abans de començar disculpar la presència del senyor Rafael Muñoz
que no ha pogut comparèixer per motius de salut, de la senyora Raquel Gracia per la
seva recent maternitat, del senyor Juan Carlos Santervás per la seva recent paternitat,
i el senyor Eusebio Argueta per l’exercici de la paternitat en una altre sentit personal.
Avui es el dia dels paresi de les mares”.

I. PART DISPOSITIVA

1. Aprovació d’acta de la sessió anterior
2. Aprovació proposta jutge de pau substitut 
3. Per l’avançament de l’edat de jubilació dels membres del cos de Policia Local 
4. Aprovació Compte General 2013
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5. Acord de modificació complement específic personal base Policia Local
6. Moció AEB: De rebuig a la nova llei General de Telecomunicacions 
7. Assumptes sobrevinguts

 II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

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

Oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa i amb el quòrum necessari,  es procedeix a
resoldre  els assumptes de l'ordre del dia:

 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

 S’aprova sense necessitat de lectura les actes de les sessions que van tenir lloc els
dies 29 d’abril de 2014 (extraordinària) i 29 de maig de 2014 (ordinària), atès que tots
els membres del consistori disposaven del text.
 

2. APROVACIÓ PROPOSTA JUTGE DE PAU SUBSTITUT

Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula
a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: “Només dir
que nosaltres votarem a favor, que el coneixement d’aquesta persona em sembla prou
competent, i el seu tarannà doncs pensem que és bo”.

Es procedeix a la votació de la proposta, la qual s’aprova per unanimitat del tot el
Consistori present.

S’acorda:

Finalitzat el període de quatre anys pel qual estava nomenat el Jutge de Pau substitut,
de conformitat amb el que preveuen els articles 4, 5 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels jutges de pau, i havent-se incoat expedient per a la seva provisió.
 
Atès que un cop finalitzat el termini de presentació de proposició d’aspirants, no es va
presentar cap proposta.
 
Atès que el senyor Miguel Garcia Sepulveda s’ha dirigit a aquesta Corporació per tal
de sol.licitar el càrrec de jutge de pau substitut vacant, i que conforme preveu l’article
101.2 de la LO 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, s’ha iniciat el procediment amb
efectes que el Ple municipal pugui elegir lliurement. 
 
Examinada  la  documentació  i  les  circumstàncies  personals  de  capacitat  i
incompatibilitat del candidat presentat, segons estableix l’article 1.2 i 13 del Reglament
de Jutges de Pau i els articles 389 i 397 en relació al 102 de la Llei Orgànica del Poder
Judicial.
 
S’acorda:
 
Primer: Proposar el nomenament per ocupar el càrrec de Jutge de Pau substitut a
Badia del Vallès, a favor del Sr. Miguel Garcia Sepulveda.
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Segon: Notificar el present acord al Jutge Degà de Cerdanyola del Vallès per tal que
doni trasllat de la proposta a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
 
Tercer: Comunicar l’acord al senyor Miguel Garcia Sepulveda.

3. PER L’AVANÇAMENT DE L’EDAT DE JUBILACIÓ DELS MEMBRES DEL COS DE
POLICIA LOCAL

Un cop llegida pel secretari la proposta presentada, l’alcaldessa cedeix la paraula a la
senyor  Montserrat  Jiménez,  tercera  tinenta  d’alcaldessa,  que  diu:  “Gracias,  Sra.
Alcaldesa. Únicamente incidir en que la Sección Sindical de UGT es quien presenta
esta moción. En el caso de Badia y en el caso de los Ayuntamientos a nivel nacional,
donce  únicamente  lo  que  se  pide  es  la  posibilidad  de  acceder  a  la  prejubilación
equiparando la Policía Local al resto de cuerpos de especial riesgo. Nada más”.

A continuació intervé el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“Gracias,  Sra.  Alcaldesa.  Decir  que  nosotros,  desde  PXC  estamos  totalmente  de
acuerdo en que se adelante la jubilación de la Policía Local, por lo cual nuestro voto
será favorable”.

L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal
de CiU, que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Bé, considerem que mereixen el mateix
tracte  que  els  professionals  de  la  Guàrdia  Civil,  Policia  Nacional,  policies
autonòmiques i alguns cossos de bombers, encara que també considerem que hi ha
moltes d’altres professions que son tant o més perilloses i no es contemplen. Per tant,
el nostre vot és d’abstenció”.

Intervé  la  senyora  Antonia  Escriva,  regidora  del  grup  municipal  del  PP,  que  diu:
Gracias, Sra. Alcaldesa. Todo y que estamos de acuerdo en el fondo de la moción y en
el redactado, lógicamente nosotros preferimos esperarnos a que haya una decisión
por parte del Congreso de los Diputados, con lo cual nos abstendremos”.

A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de
l’AEB,  que  diu:  “Gràcies,  senyora  Alcaldessa.  Des  de  l’AEB  estem  d’acord  amb
l’equiparació de la Policia Local, l’edat de jubilació de la Policia Local de la resta de
cossos de seguretat de l’Estat, i a més a més volem posar de manifest aquest punt  en
un context de conjuntura que sembla que serà estructural, on l’edat de jubilació lluny
de minvar el que es fa es passar a 67 i ben aviat tant parlarem dels 69 anys, cosa que
no s’aguanta per enlloc”.    

Seguidament es passa a la votació de la proposta, la qual s’aprova per 10 vots a favor
(6 PSC, 3 AEB, 1 PXC) i 3 abstencions (2 PP, 1 CiU).

S’acorda:

Els  pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  a  l’any  2010,  van  modificar  mitjançant
esmena  presentada  pels  Grups  Parlamentaris  Socialista  i  Basc,  EAJ-PNV  la  Llei
40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social pel que fa
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referència  a l’aplicació de coeficients reductors en l’edat  de jubilació en el  cos de
l’Ertzaina.
 
La modificació  legislativa,  necessària  admetia  el  reconeixement  de la  professió  de
policia  com a col·lectiu  especialment  vulnerable  i  necessitat  d’ajustar  la  seva vida
laboral a la situació real, situació emparada en la Ley General de la Seguretat Social
que en el seu article 161.1 bis, empara a les professions de “naturalesa especialment
penosa, tòxica, perillosa i insalubre” en les que es registrin “elevats índex de morbiditat
o  mortalitat”.  Aquest  establiment  dels  coeficients  reductors  implica  i  exigeix  la
realització  prèvia  sobre  estudis  de  sinistralitat  en  el  sector,  penositat,  perillositat  i
toxicitat de les condicions de treball, la seva incidència en els processos d’incapacitat
laboral que genera en els treballadors i treballadores i els requeriments físics exigits
pel desenvolupament de dita activitat.
 
En relació al col·lectiu de policies locals i autonòmics, en els estudis duts a terme per
diferents organismes, es desprèn que existeixen indicis de perillositat i penisitat en el
desenvolupament de la seva activitat i que els requeriments psicofísics que s’exigeixen
pel seu ingrés en el  col·lectiu i  en el desenvolupament de la seva vida laboral,  no
poden  fer-se  a  partir  d’unes determinades  edats,  complint-se  d’aquesta  forma,  els
requeriments exigits en la legislació per la reducció d’edat d’accés a la jubilació, com a
conseqüència  de  la  realització  de  treballs  de  naturalesa  excepcionalment  penosa
tòxica, perillosa o insalubre.
 
Que  la  professió  policial,  sigui  quina  sigui  la  seva  dependència  orgànica,  és  una
professió de risc, ja no es discuteix, a la legislació, els estudis realitzats, l’experiència
en el desenvolupament de la professió màxim en grans ciutats, avalen l’avançar l’edat
de jubilació.
 
L’existència de la jubilació anticipada en altres Cossos de Seguretat de l’Estat així com
la recent inclusió de la ja esmentada Policia Autonòmica Ertzaina, no fan sinó, ratificar
la necessitat de regulació i no discriminació per analogia de la resta de policies: a igual
risc, igual cobertura.
 
Per tot Això l’ajuntament de Badia del Vallès acorda:
 
Primer. Instar a la Secretaria del Estado de la Seguridad Social, a la Dirección General
de la Ordenación del Territorio de la Seguridad Social i a la FEMP, que proposin al
Congreso de los Diputados, la modificación legislativa en matèria de Seguretat Social,
que permeti  l’avançament  de l’edat  de jubilació  de les  policies  locals,  a  través de
l’aprovació de les següents mesures:
 
1a.  L’aplicació  dels  coeficients  reductors  en  l’edat  de  jubilació  als  membres  dels
Cossos de Policies Locals de l’Estat, en les mateixes condicions que es contemplen en
la Disposició Addicional Quadragèsima Cinquena del Real decreto Legislativo 1/1994,
per la que s’aprova el text refós de la ley General de la Seguridad Social, introduïda
per la Ley 40/2007 de 7 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social.
 
2a. Sol·licitar al Govern de l’Estat, el reconeixement de la professió policial de risc, i en
conseqüència,  la  redacció d’un catàleg de malalties professional,  amb l’objectiu  de
protegir la salut i posar fi a la injustícia d’una edat de jubilació, sense tenir en compte la
sinistralitat en el sector, la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball,
així  com  la  incidència  en  els  processos  d’incapacitat  laboral  que  genera,  i  els
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requeriments exigits pel desenvolupament de la tasca policial. 

 
4.      APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2013
 

Es dóna lectura de la proposta presentada. A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula
al  senyor  Juan Antonio  Lancho,  tinent  d’alcaldessa primer,  que diu:  “Gracias,  Sra.
Alcaldesa.  La  Cuenta  General  del  ejercicio  2013  que  hoy  se  presenta  al  Pleno
municipal  tal  como  marca  el  texto  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales,
atendiendo al cumplimiento del principio de estabilidad previsto en la Ley General de
Estabilidad  Presupuestaria  y  cumplimiento  de  los  objetivos  del  déficit,  la  Cuenta
General no se limita a ser un instrumento que tienen las entidades locales para cumplir
esa obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone
de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y
presupuestario. Esto es el instrumento que permite conocer que se ha hecho durante
un ejercicio presupuestario, permitiendo controlar el uso y destino que se ha dado a un
volumen más o menos importante de fondos públicos. Es, en definitiva, un mecanismo
de control.
Informar de que el resultado presupuestario es de + 319.851,16, y los remanentes de
Tesorería  para  gastos  generales  de  1.411.000,77  euros.  Una  vez  situados  en  el
resultado presupuestario del mismo, procede situar aunque sea brevemente la política
municipal dentro de los marcos más amplios de la comunidad autónoma y de la nación
a la que pertenecemos, que sin lugar a dudas afectan a su ejecución.
Asi, no podemos ignorar la crisis económica que estamos sufriendo, crisis que se pone
de manifiesto en un momento sustancial de los indices de desempleo, en la falta de
competitividad  de  las  empresas,  en  una  reducción  del  consumo  privado,  etc.  En
resumen en una dificultat de las familias cada vez mayor para llegar a fin de mes, y
esta crisis que también afecta y sufren nuestros vecinos, es un síntoma de ámbito
global. Crisis que por otra parte como más cercana a los ciudadanos, se le exige que
de  una  forma  u  otra  haga  frente  la  administración  municipal  mediante  gastos  y
compensando la ausencia de financiación a las familias. 
Evidenciar que los servicios no obligatorios ya resultan un derecho adquirido para la
ciudadanía  de  Badia,  y  la  Generalitat  de  Catalunya  nos  garantiza  su  financiación
haciendo  su  aportación  que  para  el  año  2013  ha  sido  de  3.218.133,89  euros,
programada su transferencia de forma regular dentro del ejercicio 2013-2014. 
En los apartados de gasto corriente se pueden observar que los esfuerzos han sido la
constante durante el  ejercicio,  en concreto  el  servicio de atención a las personas.
Mantener los gastos de personal sigue siendo la instrucción a los diferentes decretos
por parte del Estado.
Agradecer a todos los grupos municipales las aportaciones...bueno que que hayan
podido estudiar el expediente, y agradecerles de antemano la votación que vayan a
realizar”.

Intervé  la  senyora  Antonia  Escriva,  regidora  del  grup  municipal  del  PP,  que  diu:
Gracias, Sra. Alcaldesa. Todo y reconociendo el esfuerzo y el trabajo realizado y la
mejora de las cuentas de este municipio son los que son,  y lógicamente nosotros
posiblemente, seguro, hubiéramos actuado de otra manera, es obvio. Queremos hacer
un reconocimiento tanto al personal que ha trabajado en ellos, pero nuestro voto va a
ser el de la abstención”.

A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de
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l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Aquest Compte General de 2013 respon
a un pressupost, que de bon començament no va ser elaborat segons les directrius
que  nosaltres  considerem irrenunciables  en  la  seva  elaboració,  i  es  per  això  que
nosaltres no podem donar recolzament explícit a la seva aprovació, i es per això que
ens abstindrem. Entenem perfectament que el portaveu del govern doncs faci esment
de les bondats del resultat del Compte General. Nosaltres ja vam posar de manifest al
Ple del mes anterior que hi ha gairebé 2.000.000 d’euros pendents de cobraments, de
drets  hi  ha  gairebé  3.225.000  euros  pendents  de  pagament.  Vull  dir  que  a  l’hora
d’exposar els comptes cal exposar tots els números”.

L’alcaldessa diu: “Per a ampliar una mica l’exposició que ha fet el portaveu del grup
socialista, manifestar primer que la gestió econòmica d’aquest Ajuntament també s’ha
de valorar en el seu conjunt, fent una comparació a tot aquest exercici, de tot aquest
mandat. Posem de punt d’inici el 2011, i també tenint en compte la situació de crisi
econòmica-financera que hem patit.  A mi  m’agradaria destacar  evidentment  moltes
bondats, perquè tenim moltes bondats a la gestió, dels comptes primer. Crec que és
bo també posar de manifest que el bon resultat dels comptes també son un reflex de la
prudència de la pressupostació. Es a dir, portem tres anys fent una pressupostació que
malgrat  el  grup  de  l’AEB  ha  manifestat  que  no  és  la  seva  forma  d’elaborar  uns
pressupostos. Si que dir que una època en que la crisi econòmica en a que hem pogut
veure  com moltes  administracions  han  fet  retallades  de  serveis  sencers  i  han  fet
acomiadament massius de personal perquè no podien fer front a les seves despeses,
aquest Ajuntament malgrat fer una contenció de la despesa, no ha hagut de fer ni
tancament de serveis sencers ni acomiadament massius de personal. Això vol dir que
la prudència de la pressupostació ha donat peu a uns bons resultats pressupostaris
que s’han anat arrossegant en el temps fins a arribar a aquest moment en el que crec
que podem plantejar un punt de partida bo per a començar a fer més coses. Hem
tingut  un any,  el  2012 que va posar  molt  de fre sobre tot  a la  capacitat  inversora
d’aquest Ajuntament, degut també a la impossibilitat de generació de recursos propis,
també per tots els inconvenients de no rebre la subvenció de la Generalitat , i això hem
pogut durant tot aquest exercici fer una neteja també de comptes i de millorar la gestió.
Primer dir que els pendents de cobrament i els pendents de pagament existeixen al
llarg de totes les vides pressupostàries per moltes coses. Una cosa es que la vida de
l’activitat econòmica des de que la licitació d’una obra ja son drets reconeguts, però
aquesta obra es pot realitzar en l’exercici següent, i aquests son drets pendents de
pagament perquè ja s’ha fet el reconeixement de la despesa i no obeeix en cap cas no
a una mala gestió dels recursos, sinó a una periodificació de la despesa de vegades
també per termes contractuals. Dir que hem depurat molt i bastant tot aquest pendent
de cobrament d’exercicis tancats que a data d’avui, els números de exercicis tancats
son  molt  millors  que  els  de  fa  tres  anys.  Hem  fet  també,  crec,  una  bona  gestió
d’exercicis tancats que ens ha permet arribar al punt en el que estem. També dir que
els pendents de cobrament s’han rebaixat  notablement també en els darrers anys.
Crec  que  hem  fet  una  millor  gestió  dels  ingressos,  eren  unes  taxes  que  teníem
pendents  i  encara  tenim molt  a  fer,  però  crec  que  anem pel  bon  camí  i  hem de
continuar treballant per una millora de la gestió dels ingressos. Dir com una data que jo
crec que és molt important també, es que la ràtio d’estalvi net, hem passat una ràtio
negativa en el 2011 a una ràtio d’estalvi positiva del 4 per cent en el 2012. En dos anys
hem passat d’una ràtio d’estalvi net negativa en el 2011 a una ràtio d’estalvi positiva
del 4 per cent en el 2012. En dos anys hem passat d’una ràtio d’estalvi negativa del 5
per cent  a una ràtio d’estalvi positiva del 4 per cent, i jo crec que es una bona data.
Hem  rebaixat  el  deute  viu  també  notablement.  També  dir  que  s’ha  de  posar  de
manifest que en un moment en que les administracions estem intervingudes per la llei
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d’estabilitat pressupostària i tenim unes ràtio molt dures que ens ha posat el Ministeri
d’Economia,  aquest  Compte  General  compleix  totes  les  ràtios  d’estabilitat
pressupostària imposades pel Ministeri d’Economia, i jo crec que per això també ens
hem de felicitar, que ens va permetre tenir molt més oxigen primer a l’hora de complir
amb els requeriment de la Llei de Bases de Règim Local que ens podran permetre el
manteniment  de  serveis  que  d’altra  manera  ho  tindríem  més  difícil,  i  també  una
situació de donar peu a que en un futur es pugui recórrer a deute per a fer inversions
amb una situació molt més bona com a punt de partida. I res més. Jo crec que també
el  resultat  pressupostari  positiu  també  es  com  he  dit  abans,  fruit  d’una  correcta
pressupostació, hem fet una pressupostació no massa optimista dels ingressos per a
no tenir  després problemes,  i  hem fet  una pressupostació correcta de la  despesa,
després veurem quines son les dades o el tant per cent d’execució de despesa, que
això ens donarà la imatge fidel de que si tot el que ens hem compromès a fer s’ha fet
finalment. I res més, jo crec que ens hem de felicitar. Evidentment hi ha moltes coses a
fer,  molt  camí  per  recórrer,  però  crec  que  aquests  anys  bueno...s’ha  engegat  un
correcte camí que hem de continuar. Em sumo a l’agraïment que ha fet la senyora
Antonia per tota la feina que s’ha fet des d’Intervenció aquests anys, i  res més. Sinó hi
ha més intervencions...”    

A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de
l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Bé, vaig per endavant que nosaltres no
votem contràriament sinó que ens abstenim, facilitant d’aquesta manera l’aprovació del
Compte General, i que el criteri principal que avala el nostre posicionament es el que
ja  hem  comentat  dels  criteris  d’elaboració  del  pressupost  al  qual  fa  referència  el
Compte  General  de  2013.  Evidentment  nosaltres  també  reconeixem  la  prudència
contable  feta  per  part  dels  tècnics  de  la  casa.  Veiem  que  tenim  d’una  banda  un
condicionament legal important que se’ns vol vendre que és conjuntural però que tot
apunta a que es vol convertir en estructural. Tenim un condicionament econòmic amb
el qual hi hem d’avocar tots els nostres esforços per a garantir l’estructura financera
futura d’aquest Ajuntament. Es a dir, hauríem de parlar més a llarg termini, hauríem de
parlar més de temes estructurals que no pas de qüestions conjunturals.  En aquest
sentit tots som coneixedors que la proposta de reforma de Llei de Bases de Règim
Local hem de veure com ens afectarà, de quina manera, però d’entrada les coses no
pinten gaire bé,  es per això que comentàvem el tema d’aquest condicionament de
conjuntura que ara va cap a l’estructura, i per altra banda estem fent i hem de fer, ara
comença el veritable partit amb la modificació de la Llei de Creació del Municipi que
garanteixi finalment uns ingressos que puguin fer que aquesta ciutat tiri endavant i no
estar amb l’ai al cor. Això no treu, com bé s’ha assenyalat o s’ha insinuat en algun
moment, que des d’aquesta casa evidentment i des del tema de la qüestió econòmica
crec que hem d’apostar molt  més per la inversió pública i  privada,  i  crec que hem
d’apostar per la promoció econòmica que ara per ara, per diversos condicionaments
però també per qüestions de gestió, nosaltres entenem que està com si diguéssim  en
stand by”.

L’alcaldessa diu: “Coincideixo plenament amb vostè que ara ens toca el moment de
tornar a planificar, evidentment tota aquesta conjuntura ha fet que hem tingut tota una
època complicada per a fer planificacions, perquè estàvem sempre amb l’ai al cor, és
cert. Sobre un escenari jo crec que estabilitat, si aconseguim tots els reptes que ens
hem proposat, el primer amb la modificació de la Llei de Creació del Municipi. Segon jo
crec  que  amb  aquest  pas  s’ha  de  tenir  els  comptes  depurats,  i  en  un  escenari
econòmic còmode per  a poder planificar  i  evidentment  ara toca invertir,  perquè es
l’assignatura pendent que no s’ha pogut fer en els darrers anys, i evidentment apostar
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fermament per la promoció econòmica que també va molt lligada al Pla General que
també es una fita que passa per recomençar. Passarem a la votació”.       

Seguidament es passa a la votació de la proposta, la qual s’aprova per 6 vots a favor
(6 PSC) i 7 abstencions ( 3 AEB, 2 PP, 1 CiU, 1 PXC).

S’acorda:

Atès que, una vegada format i informat per Intervenció, el Compte General de l’exercici
2013, fou dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, en sessió
celebrada el 17 de juny de 2013.
 
Atès que aquest Compte General restà exposat a informació pública durant quinze
dies, als efectes d’examen, així  com per la possible presentació de suggeriments i
reclamacions, sense que durant l’esmentat període i vuit dies mes, fos presentada cap
reclamació.
 
Vist  allò  que estableix  l’article  212.4  del  Text  Refós  de la  Llei  Reguladora  de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
 
Primer.-  Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2013 de l’Ajuntament de
Badia del Vallès.
 
Segon.-  Trametre  còpia  de  l’expedient  i  del  propi  Compte  General  de  2013  a  la
Sindicatura de Comptes de Catalunya.
 

5.  ACORD  DE  MODIFICACIÓ  COMPLEMENT  ESPECÍFIC  PERSONAL  BASE
POLICIA LOCAL

Un cop llegida pel secretari la proposta presentada, l’alcaldessa cedeix la paraula a la
senyor  Montserrat  Jiménez,  tercera  tinenta  d’alcaldessa,  que  diu:  “Gracias,  Sra.
Alcaldesa. Explicar un poco el contexto en el que se genera este acuerdo. A petición
del inspector de Policia Local se plantea a RRHH la necesidad de modificar el sistema
de rotación de turnos del personal de la Policia Local, esto si manteniendo el mismo
número de efectivos, reducción de la realización de horas extraordinarias al mínimo
imprescindible, mejorando la organización y siempre que no pueda ser compensado
por tiempo de descanso, y manteniendo en el turno de noche un agente reforzado con
los  efectivos  de  mossos  d’esquadra.  Esto  implica  por  un  lado  que,  en  caso  de
ausencia justificada del agente asignado al turno de noche, se deberá cubrir con otro
sin que ello suponga la realización de horas extraordinarias durante todo el período a
cubrir. A estos efectos se propone a la representación sindical de la Policía Local la
modificación del calendario, incorporando el concepto de flexibilidad y de distribución
de   los  posibles  excesos  de  jornada  a  favor  del  servicio,  en  este  caso  del
Ayuntamiento, y dentro de los turnos necesarios para reforzar. Se propone incorporar
al  complemento específico una cuantía para compensar esa disponibilidad. Lo que
elevamos  a  propuesta  de  acuerdo  al  Pleno  municipal  es  la  aprobación  de  la
incorporación en el complemento específico de ese importe de disponibilidad. 
Destacar el acuerdo alcanzado a este respecto.Se firmó con el apoyo del Sindicato de
Funcionarios de Policía, de CCOO y de CATAC, y entendemos que este acuerdo será
positivo y que se reducen con el al máximo las horas extraordinarias, y se refuerzan
los  turnos  de  mañana  y  los  turnos  de  tarde,  así  como  disposición  de  un  agente
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siempre reforzado en el turno de noche por los mossos d’esquadra”.  

A continuació intervé el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, como se ha informado es un acuerdo que finalmente
han llegado los representantes legales de estos trabajadores con el  Ayuntamiento.
Han llegado a este acuerdo y nosotros por lo cual nos abstenemos, es una cosa que
han decidido y lo vemos bien. Mantendremos la postura de abstención”.

L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal
de CiU, que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Donada la intenció i bona voluntat del
cos de Policia i  dels sindicats, nosaltres votarem a favor,  donat que significa i això
esperem, un benefici pels veïns de Badia i un estalvi per a l’Ajuntament”.

Intervé  la  senyora  Antonia  Escriva,  regidora  del  grup  municipal  del  PP,  que  diu:
Gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros consideramos que el cuerpo de la Policía Local de
Badia del Vallès es la asignatura pendiente de este municipio. Contemplamos el hecho
de que haya una reducción de horas extras favorablemente, puesto que sabemos que
es uno de los sangrados importantes. La predisposición y las buenas facilidades y las
representaciones sindicales es algo que bueno, han llegado a este acuerdo, nosotros
lo respetamos. Consideramos que habría que hacer y todos deberíamos de proponer
un nuevo acuerdo mucho más amplio, pero dado que las representaciones sindicales
han llegado a este acuerdo con ellos  que es una mejora,  que disponemos de un
efectivo por la noche, desde luego con el refuerzo de mossos d’esquadra, pero bueno
contemplamos que la mejora es buena, con lo cual nos vamos a abstener. No obstante
de que consideramos que todavía hay mucho por trabajar en este tema”.   

A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de
l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Bé, nosaltres a diferència de la senyora
Escriva,  considerem  que  a  l’Ajuntament  de  Badia  hi  ha  diverses  assignatures
pendents,  no  tant  sols  el  tema  de  la  Policia.  Anem  a  veure.  La  Policia  Local
evidentment pateix d’una manca d’efectius. Abans parlàvem del Compte General i de
les limitacions econòmiques d’aquest Ajuntament, i creiem que aquest Ajuntament el
que ha de fer es passes per a solventar aquestes limitacions econòmiques que permeti
a l’Ajuntament oferir un servei del qual la ciutadania percebi que es un bon servei, un
servei de qualitat. Evidentment si tens manca d’efectius per a donar un servei, doncs
aquest  servei  es queda resentit.  El  primer  problema vagi  per  endavant  que es de
manca d’efectius. Nosaltres en el moment que hi  ha un acord per part  de les tres
forces de representació sindical al cos de Policia, considerem que es un bon acord
donades  la  circumstància,  en  tant  que  disminuirà...ja  s’ha  fet  per  aquests
condicionaments econòmics i legals de reducció d’hores extraordinàries a tota la casa.
Aquestes  variacions  de  nòmica,  com  reclamàvem  des  de  l’AEB  es  van  reduint
progressivament,  però  fonamentalment  nosaltres  donarem  recolzament  de  forma
positiva a aquest acord esperant que serveixi per a canviar principalment la percepció
ciutadana de la feina que fa la Policia Local. Més enllà de la manca d’efectius que es el
principal condicionament, tenim un problema de percepció ciutadana de què es el que
fa o deixa de fer,  o que es el que hauria de fer i no fa o podria fer per part dels nostres
veïns i veïnes. Dit això, l’AEB votarà favorablement en aquest acord”.  

L’alcaldessa diu: “Només aclarir que quan vostè parla de manca d’efectius, hem de
mirar quina es la ràtio de policia per habitant que te aquest municipi, i tindria manca
d’efectius la ràtio de policia per habitant d’aquest municipi si fos inferior a la resta de
municipis. En el nostre cas no és inferior a la resta de municipis, no estem ni tant sols
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a la cua de la ràtio de policia per habitants que tenen als municipis.
També dir que coincideixo amb un tema de percepció, en un tema de resposta. Jo crec
que la Policia Local ha de ser una policia de proximitat que ha de donar una resposta
de policia de proximitat, i això s’ha de treballar força. Però també dir que hi ha hagut
etapes en les que hem tingut 22 agents, ara en tenim 16. Hem tingut 22 agents i la
percepció ciutadana ha estat la mateixa, vull dir que jo no dic tampoc que evidentment
amb més policies es cobreixen els torns molt millor, sense cap tipus de dubtes. També
és veritat que amb aquest esforç aconseguim el mateix objectiu que es cobrir o fer una
altra  distribució  de  torns  per  a  compatibilitzar  les  necessitats  per  torn  amb  les
necessitats que tenen els treballadors dels seus descansos i de la jornada de feina
que han de tenir. Provem a veure com va, i mirem a veure què podem assolir.
També dir  que jo crec que també hem de plantejar  en què destinem els recursos,
evidentment, però hauríem de valorar quan costa el manteniment del cos de Policia
Local en termes pressupostaris, i què costaria incrementar aquests efectius de Policia
Local, plantejar-nos que evidentment si s’inverteix en uns llocs, s’ha de treure d’uns
altres.  Tampoc no se fins a quin punt s’hauria de fer  una anàl.lisi  de la millora de
l’efectivitat d’aquests recursos emprats. O sigui jo crec que s’hauria de fer  una anàl.lisi
de  tot  plegat.  Però  en  termes  objectius,  que  no  entraré  a  fer  valoracions  perquè
desconec les dades, en termes objectius segons les dades que disposem que sin son
objectives, que son la ràtio de policia per habitant, la ràtio de policia per habitant es d’1
coma no se quants, que es la ràtio per habitants que tenen la majoria de municipis. Hi
ha municipis que tenen menys ràtio per habitant de policia local”.

Intervé  la  senyora  Antonia  Escriva,  regidora  del  grup  municipal  del  PP,  que  diu:
Gracias, Sra. Alcaldesa. Només matitzar que des de luego, demano disculpes que no
es que sigui el gran problema. Clar que en tenim molts i espero que poc a poc els
anem solventant. Estic completament d’acord amb les paraules que s’han dit, i només
volia aclarir una frase que ha dit el senyor Quim Duran, que es la percepció que la
gent, que els veïns de Badia tenen de la Policia Local. També en aquesta percepció ha
de ser recíproca la percepció que també te la Policia Local dels veïns de Badia. Vull dir
en aquest sentit també seria bo que es treballés que està molt bé, que tots anem per
feina però que es una simbiosi aquí que no es només la percepció dels veïns, es un
lligam entre les dues parts”. 

A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de
l’AEB, que diu: “Crec que en el fons estem més d’acord que el que pugui semblar per
la dialèctica que puguem emprar. Considerem que es un acord de bona voluntat per
part de totes les parts, i evidentment amb més policia o amb més efectius doncs es
dóna un millor servei, això es evident, això no...més enllà de ràtios, si complim una
ràtio o no complim la ràtio, nosaltres creiem que falten efectius. Evidentment clar que
s’ha de fer l’anàl.lisi de quina es l’efectivitat i de quin es l’impacte en el pressupost.
Això s’ha de fer amb la Policia Local, amb qualsevol àmbit pressupostari, es a dir hem
de fer aquesta anàl.lisi d’efectivitat de quin es el servei que prestem per anal.litzar, a
veure aquest servei s’ha de fer, sinó s’ha de fer, en quines condicions s’ha de fer, però
aquesta anàl.lisi es va perllongar en el temps perquè no es un tema senzill, no es un
tema fàcil, es un tema bastant compleix, i els condicionants legals i econòmics que
tenim ara per ara damunt de la taula son importants. Reiterar que nosaltres votarem a
favor  de l’acord perquè creiem que es un acord de bona voluntat,  i  esperem que
serveixi per a millorar la percepció de la Policia Local i de la seguretat en general a la
nostra ciutat”. 

Seguidament es passa a la votació de la proposta, la qual s’aprova per 10 vots a favor
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(6 PSC, 3 AEB, 1 CiU) i 3 abstencions (2 PP, 1 PXC).

S’acorda:

Amb  la  finalitat  de  definir  i  quantificar  les  obligacions  i  recursos  municipals  de
naturalesa econòmica, es va eleborar i aprovar el Pressupost General de l'Ajuntament
per a l'exercici de l’any 2014, conformat d'acord amb allò que preveu el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´ aprova el text refos de la llei reguladora de
les  Hisendes  Locals,  i  sota  l´empara de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de 27 d´abril,  d
´estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera  i d'altres disposicions concordants.
 
Vist les necessitats del servei de policia local de procedir al reforç dels torns de mati i
tarda amb més efectius per a tal de poder treballar més en un servei de policia de
proximitat, s´ha propossat ampliar efectius en aquest torns i deixar un efectiu en torn
de nit.
 
Vist  les reunions mantingudes per part de representants d’aquest ajuntament amb els

representants  legals  dels  treballadors,  al  respecte  d’aquesta  matèria,  s’ha
plantejat la necessitat d’aplicar aquestes mesures de la forma menys onerosa
possible i a l’empara de la legalitat vigent.

Vist la regulació continguda a la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de l´Estat per a l´any 2014, en la qual s´estableix com excepció a la limitació
d´increments  retributius,  l´adequació  de  les  retribucions  que  tinguin  un  caràcter
singular i excepcional, relacionades amb el contingut del lloc de treball i la consequció
d´objectius fixats en el mateix.
Vist  que  la  Conselleria  d´Educació  de  la  Generalitat  de  Catalunya  va  procedir  a 
d’homologar la titulació del curs bàsic de d’institut de seguretat pública de Catalunya,
segons l’establert a l´Ordre EDU/272/2008, i la seva equivalència al nivell retributiu del
subgrup C1, en aplicació de la disposició transitòria tercera de la llei 7/2007, de 12
d’abril.

Vist que el passat 3 d´abril, la Comissió d´ Interior del Parlament va acordar acceptar a
tràmit la proposició presentada per grup parlamentari del PP per a tal de procedir al
reconeixement  al  personal  base (agents  i  caporals)  el  Grup C subgrup C1 de les
Policíes Locals de Catalunya.

Vist l´acord en seu taula negociadora afecte a Policia Local de data 18 de març i la
seva modificació de data 17 de juny de 2014.

Vist l’informe de la directora de recursos humans.

Vist el dictamen emès per la Junta de Portaveus.

S’acorda:

Primer.  Els  agents  i  caporals  de  la  policia  local  cobriran  les  contingències
sobrevingudes, que suposin la falta d’aquests per a cobrir els serveis, en el torn de nit.
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Segon. S’incorpora al CE dels agents i caporals de la policia local de Badia del Vallès
la quantitat de 120,77 euros mensual (per 14 mensualitats), com a complement
de disponibilitat, amb efectes de l´1 de gener de 2014.

Tercer. Que el cost anual de la referida modificació a 31 de desembre de 2014, suposa
un total  de 23670,92 euros amb càrrec a la  partida 1502 1321 12101 i  de
5868,02 euros amb càrrec a la partida 1502 1321 16000. així mateix diferir l
´aplicació  comptable  de  les  referides  quanties  a  la  nòmina  mensual
corresponent del personal base de la policia local.

Quart. Que en el cas, de que es procedeixi al reconeixement del Grup C Subgrup C1,
del  personal  base  de  les  policies  locals  de  Catalunya,  no  suposarà  cap
increment retributiu pel agents i caporals beneficiats per aquesta mesura, per
tant, la quantia incrementada en el CE del personal base de la policia local de
Badia del Vallès, mitjançant el present, serà incorporada al salari base, sent
deduïda la part corresponent del CE.

Cinquè. Notificar aquest acord a Policia Local, a la Junta de Personal, al Comité  d
´Empresa, les Seccions Sindicals

 
6. MOCIÓ  AEB:  DE  REBUIG  A  LA  NOVA  LLEI  GENERAL  DE

TELECOMUNICACIONS
 
A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de
l’AEB, que diu:  “Gràcies,  senyora Alcaldessa.  Les telecomunicacions son un servei
d’interès general,  per tant ens afecta a tots i  totes, però lluny aquesta nova llei de
General de Telecomunicacions, lluny de lluitar contra la bretxa digital entre aquells que
poden accedir i no poden accedir, el que prima son els interessos econòmics de les
gran companyies de telecomunicacions, passant  per davant ja no d’aquesta bretxa
digital entre els que poden accedir i els que no poden accedir, sinó passant per davant
del principi de precaució, i aquest principi de precaució al que al.ludeix la moció es el
principi  de  precaució  de la  salut.  Hi  ha un munt  d’informes  als  quals  la  moció  fa
referència,  i  nosaltres el  que hem de fer  es garantir  abans de la  instal.lació d’una
antena de telefonia mòbil als nostres terrats, hem de veure si afecta la nostra salut, de
quina manera,  en quina quantitat  si  i  en  quina quantitat  no,  etc.  Llavors nosaltres
volem incidir en dos aspectes, 1 la protecció de la salut de les persones, la protecció
de  la  salut  de  les  persones  ha  d’estar  per  davant  del  guany  d’aquest  interessos
comercials, i a més a més es que aquesta nova llei General de Telecomunicacions
entenem que genera desprotecció jurídica. Genera una insuficiència regulatòria i lluny
de regular el que fa es ni si ni no, sinó que hi ha un procés recentralitzador d’una
banda  per  les  competències  a  nivell  del  Ministeri.  Fins  ara  el  municipi  tenia  les
competències per a atorgar aquestes llicències d’instal.lació als nostres terrats, però
es que ara resulta que son aquestes companyies amb el vist i plau del Ministeri que
poden expropiar els nostres terrats independentment de que nosaltres estem a favor
de tenir una antena damunt dels nostres caps que no sabem si afecta a les dones
embarassades, si afecta els nens o si pot general d’altres malalties. Llavors el fet de
que hi  hagi  interessos privats  i  comercials  per  a aquesta  expropiació forçosa dels
nostres terrats, considerem que no es de rebut. Llavors bàsicament el que volem es
mostrar la nostra disconformitat amb aquesta llei, que el que fa es posar per davant de
la  salut  interessos  comercials.  Evidentment  hem  de  garantir  l’accés  a  les
telecomunicacions i  el  tancament  de la  bretxa digital  als  nostres ciutadans perquè
puguin, que es futur, i no podem posar tanques al mar al futur, però sempre amb la
màxima seguretat per a tots i totes”.   
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A continuació intervé el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“Gracias,  Sra.  Alcaldesa.  Desde  PXC  no  vemos  del  todo  mal  esta  nueva  ley  de
Telecomunicacions que se ha aprobado, ya que implica que estas sean más rápidas y
más  accesibles  por  los  ciudadanos,  da  más  ventajas.  Pero  también  tiene  unos
inconvenientes que para nada compartimos como que los operadores puedan utilizar
las azoteas públicas para poner sus aparatos, de antenas y tal para esto. Con lo cual
nosotros compartimos la moción pero nos vamos a abstener, porque hay puntos que
no nos parecen bien del todo”. 

L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal
de CiU, que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Jo només volia parlar de dos punts. En
primer  lloc  valorar  el  tema de  la  salut.  Tots  sabem el  que  influeix  en  el  tema de
contaminació ambiental i mèdica, i segon, no volem expropiació, utilització o robatori
d’espais  privats  com  una  terrassa  d’un  edifici  sense  cap  permís  dels  propietaris.
Demanem canvi de llei. 
Quin paper de decisió pren actualment l’Ajuntament? Cap. La hisenda local perd força
i força moment a moment, i amb això estem totalment en contra. Donat això, votem a
favor de la moció de l’AEB”.

Intervé  la  senyora  Antonia  Escriva,  regidora  del  grup  municipal  del  PP,  que  diu:
Gracias, Sra. Alcaldesa. Nosaltres hem vist favorablement aquesta llarga moció plena
de contingut. El contingut estem completament d’acord. Davant de tot està la salut,
està preservar el servei però sobre tot la salut de les persones, dels nostres veïns.
Nosaltres vam proposar que es retirés la frase perquè no podem anar en contra de cap
decisió, de cap llei, de cap...i molts menys si aquesta decisió, aquesta llei està feta pel
nostre partit, amb el qual dintre de que no podem votar-la favorablement per aquesta
raó,  ens abstindrem perquè considerem que aquí  a Badia del  Vallès i  a  tot  arreu,
primer s’ha de preservar la salut de les persones, davant de tot, davant dels partits,
davant de qualsevol cosa, i la salut i l’estudi de quina manera pot repercutir en aquesta
salut, és important tindre aquesta informació”.    

Es dóna lectura de la proposta presentada. A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula
al  senyor  Juan Antonio  Lancho,  tinent  d’alcaldessa primer,  que diu:  “Gracias,  Sra.
Alcaldesa.  Des  del  grupo  municipal  socialista  nos  abstendremos  en  este  punto.
Compartimos el espíritu de la moción en cuanto a la preocupación por la insuficiente
regulación jurídica en materia de salud y consumo, sobre todo en lo referente a las
expropiaciones  forzosas  y  las  infracciones  en  esta  materia,  y  también  porque
compartimos  la  ingerencia  nuevamente  de  la  administración  del  Estado  en  las
competencias  municipales  y  autonómicas  en  materia  de  telecomunicaciones,
atentando contra el principio de autonomía local. No compartimos sin embargo el total
rechazo  a  la  ley,  ya  que  la  misma  ha  supuesto  una  mejora  en  otros  ámbitos
regulatorios, mejora en los procedimientos de despliegue, derechos de los usuarios,
protección de datos, mayor transparencia en la regulación de los contratos. Mejora del
control  e  información  sobre  emisiones  eléctricas  y  mayores  sanciones  por  el
incumplimiento de los derechos de los usuarios, apoyo a la industria y a la innovación
que  ha  supuesto  una  mejora  en  la  regulación  de  las  telecomunicaciones.  Las
infraestructuras de las telecomunicaciones son infraestructuras necesarias para lograr
el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. La igualdad de oportunidades tiene una
repercusión positiva en la industria y en la generación de empleo. Ello no es óbice
para entender y compartir los acuerdos que la misma contiene en el sentido de dar la
importancia que merece a la salud y a la vida, y sobretodo instar al gobierno a que
promueva un despliegue seguro y saludable de las telecomunicaciones siguiendo la
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recomendaciones  que  en  este  sentido  hace  la  comunidad  científica.  Por  ello
facilitaremos su aprobación con nuestra abstención”.  

Abans de procedir a la votació de la moció presentada, s’incorpora el regidor senyor
Rafael Muñoz Contreras.

Seguidament es passa a la votació de la moció, la qual s’aprova per 4 vots a favor (3
AEB, 1 CiU) i 9 abstencions ( 6 PSC, 2 PP, 1 PXC).

S’acorda:

Atès  que  en  els  últims  15  anys  s'ha  donat  un  augment  exponencial  d'una  nova
contaminació  ambiental,  provinent  dels  camps  electromagnètics  artificials  d'alta
freqüència,  fàcilment  constatable  en  l'expansió  de  les  radiofreqüències  per  la
implantació de les xarxes de telefonia mòbil i una interminable llista de dispositius de
tecnologia sense fils.
 
Atès que és especialment rellevant l'impacte local provocat per les antenes base de
telefonia  mòbil,  visible  en  la  preocupació  ciutadana  reflectida  en  l’"Eurobaròmetre
especial  sobre camps electromagnètics"  del 2010,  en les nombroses denúncies de
conglomerats de càncer a l'entorn de les antenes i en les innombrables mobilitzacions i
peticions veïnals.
 
Atès que aquesta preocupació ciutadana va d'acord amb les nombroses crides des de
diferents àmbits (científics, jurídics, institucions europees i internacionals), que insten
les administracions públiques a aplicar el principi de precaució (recollit en la Llei 33 /
2011,  de  4  d'octubre,  general  de  Salut  Pública),  davant  d'aquests  contaminants
ambientals  alertant-nos  del  seu  risc  potencial  per  a  la  salut  de  les  persones,
especialment en la infància, la joventut, les dones gestants i altres grups sensibles.
 
Atès que entre les recomanacions i alertes des del camp científic, des dels sectors en
clara absència de conflicte d'interessos, destaca la revisió bibliogràfica de més 3.800
estudis  científics  i  treballs  sobre  l'exposició  a  Camps  Electromagnètics  (CEM)  del
panel  internacional  de  científics  del  Grup  Bioinitiative  (  2007/2012),  que  constaten
(igual que a la Monografia de la International Commission for Electromagnetic Safety -
ICEMS - del 2010 sobre els efectes no tèrmics dels camps electromagnètics), que els
nivells  existents de seguretat  pública són inadequats per protegir  la  salut  pública i
documenten les  evidències  científiques actuals  sobre la  relació  causal  dels  camps
electromagnètics abordant evidències sobre els efectes biològics i efectes adversos a
la  salut  en els  gens i  en  l'ADN (genotoxicitat),  en  les  proteïnes de l'estrès,  en la
melatonina i el sistema immunològic, en la fertilitat i la reproducció, els efectes fetals i
neonatals,  l'alteració  de  la  barrera  hematoencefàlica,  les  evidències  d'autisme,  les
alteracions neurològiques i del comportament (memòria, aprenentatge, comportament,
atenció,  trastorns  del  son),  la  leucèmia  infantil  i  altres  càncers  infantils,  tumors
cerebrals i neuromes, càncer de mama, Alzheimer , ...
 
Atès  que  des  de  1998,  conferències  i  declaracions  mèdiques  i  científiques
“precaucionistes” de tot el món criden a aplicar el principi de precaució en la línia del
principi ALARA (tan baix com sigui raonablement possible), amb límits i criteris més
restrictius davant d'una creixent evidència dels efectes no tèrmics de l'exposició a la
radiació no ionitzant en totes les freqüències..
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Atesa la  classificació  (maig/2011)  de l'Agència  Internacional  d'Investigació  sobre  el
Càncer (IARC) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), de les radiofreqüències
(com les de la telefonia mòbil ) com possiblement cancerigen per als humans tipus 2B,
és considerada ja desfasada en l'última actualització (2012) de l'informe BioInitiative
que, en base a les últimes investigacions, consideren que ja hauria de ser qualificat
com  a  cancerigen  conegut  tipus  1,  la  màxima  classificació  (igual  que  el  tabac  i
l'amiant).
 
Atès que des de l'àmbit professional, científic i de diferents administracions sanitàries
(com la Health Protection Agency del Regne Unit o el Comitè Nacional de la Radiació
No Ionitzant de la Federació Russa) s'alerta també de l'expansió d'una síndrome que
cada  vegada  afecta  més  persones  arreu  del  món:  la  electrohipersensibilitat,
intolerància a l'exposició als camps electromagnètics no ionitzants, que el Parlament
Europeu (en el punt 28 de la Resolució A60089/2009) sol·licita als estats membres
reconèixer-la com discapacitat funcional igual que ja es va fer a Suècia el 2000, "per
tal de garantir una protecció adequada i igualtat d'oportunitats a les persones que la
pateixen".
 
Atesa  la  classificació  de  l'OMS  de  les  radiofreqüències  com  probablement
cancerígenes  al  maig  de  2011,  les  declaracions  de  l'Agència  Europea  del  Medi
Ambient (des del 2007 fins a l'actualitat), les del Parlament Europeu (al 2008 i 2009) i
la de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (al  2011), en la línia d'aplicar ja
mesures “precaucionistes” en base als informes científics anteriorment esmentats.
 
Atès l'Informe Mundial  del Càncer del 2014 de la IARC (OMS) que alerta sobre la
necessitat  de reforçar la  prevenció,  actuant  sobre els  contaminants ambientals  per
evitar la previsió de la duplicació de nous casos (de càncer) en les pròximes dues
dècades.
 
Ateses diferents sentències  del  Tribunal  Suprem ja  van reconèixer  (si  no  suposen
inseguretat  jurídica  o  facultat  omnímoda)  la  competència  municipal  de  protecció
sanitària  a  la  població  per  reduir  nivells  d'exposició  als  camps  electromagnètics,
establint mesures addicionals de protecció a les establertes en el Reial Decret 1066 /
2001  (fixant  llindars  d'exposició  menors  i  espais  protegits  en  el  planejament
urbanístic).
 
Atesa la nova Llei General de Telecomunicacions, aprovada al Congrés espanyol el
passat mes d'abril, que sotmet directament el desplegament de xarxes públiques de
comunicacions  electròniques  a  les  disposicions  del  Ministeri  d'Indústria,  Energia  i
Turisme,  en nom de la  competència  exclusiva  de l'Estat,  usurpant  la  competència
municipal  per  atorgar  llicències  (perdent  l'estudi  de  l'avaluació  ambiental)  i  les
competències municipals i autonòmiques en el camp de les telecomunicacions (medi
ambient,  ordenació  urbana  i  territorial  i  salut  pública),  amb  les  següents
conseqüències:
 
 Desprotecció jurídica en matèria de salut i consum: no s'aplica ni deixa aplicar el

principi  de precaució (reconegut  en l'art.  3 de la  Llei  33/2011 General  de Salut
Pública)  i  deixa  en  mans  privades  i  interessos  comercials  les  consideracions
relatives  a  la  expropiació  forçosa  i  a  les  infraccions  greus.  No  atén  les
recomanacions  “precaucionistes”  de  la  Resolució  1815  de  l'Assemblea
parlamentària del Consell d'Europa (2011), ni a les Convencions internacionals com
la  Convenció  Internacional  sobre  els  Drets  de  les  Persones  amb  Discapacitat
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(2006) , ni al Conveni d'Aarhus (1998), sobre accés a la informació, participació
pública en la presa de decisions i accés a la justícia en temes mediambientals .

 
 Davant la possibilitat de l'expropiació de béns privats i públics per a la instal·lació

d'antenes de telefonia  mòbil  preveiem una gran conflictivitat  davant  la  qual  els
governs municipals no tindrem cap possibilitat d'intervenció real, en quedar relegats
a un paper subsidiari (realització d'informes no vinculants).

 
 L'autonomia municipal és una garantia institucional, qüestionada per aquesta nova

llei, està reconeguda en la Constitució Espanyola de 1978 (articles 137 i 140) i en
la Carta Europea d'Autonomia Local (article 3.1) ratificada per l'estat espanyol el
1988.  Aquesta  autonomia  està  reconeguda  en  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
reguladora  de  les  bases  del  règim  local,  en  la  preservació  dels  interessos
municipals en matèria de: a) Planejament, gestió, execució i disciplina urbanística.
Protecció i gestió del patrimoni històric. b) Medi Ambient Urbà ... i protecció contra
la contaminació ... j) Protecció de la salubritat pública. ñ) Promoció en el seu terme
municipal  de  la  participació  dels  ciutadans  en  l'ús  eficient  i  sostenible  de  les
tecnologies de la informació i les comunicacions.

 
Per  totes aquestes raons,  el  grup municipal  de l’Alternativa d’Esquerres per  Badia
(AEB-CAV) insta el Ple Municipal de l'Ajuntament de Badia del Vallès a adoptar els
següents ACORDS:
 
Primer. L'Ajuntament de Badia del Vallès mostra el seu rebuig a la Llei General de
Telecomunicacions per atemptar contra l'autonomia local.
 
Segon. Comunicar igualment al Govern espanyol la necessitat que qualsevol reforma
de la Llei de Telecomunicacions de tenir en compte la salut i la vida per sobre dels
beneficis econòmics i no atendre només als interessos de la indústria.
 
Tercer  Instar  al  govern  espanyol  a  que  promogui  un  desplegament  de  les
telecomunicacions segur i saludable escoltant a tots els actors afectats per la LLEI: els
governs autonòmics i locals i especialment a la societat civil (associacions i col·lectius
implicats)  i  als  científics  experts  independents (les  seves investigacions i  els  seus
punts  de  vista),  atenent  les  recomanacions  de  la  Resolució  1815  de  l'Assemblea
Parlamentària  del  Consell  d'Europa  (maig  del  2011)  sobre  "Perills  potencials  dels
camps  electromagnètics  i  els  seus  efectes  sobre  el  medi  ambient",  així  com  als
convenis  internacionals  relacionats (Convenció Internacional  sobre els  Drets de les
Persones amb Discapacitat de 2006, i el Conveni d'Aarhus de 1998, sobre l'accés a la
informació , participació pública en la presa de decisions i accés a la justícia en temes
mediambientals) .
 
Quart.  Traslladar aquest acord als Governs espanyol i  català, als grups polítics del
Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya i a les juntes de govern de l’ACM i
la FMC.

 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ALCALDIA DE LA NÚM. 266/2014 FINS
LA  
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318/2014
 
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:

Núm. 266/14, de 14 de maig, d’acceptar l’aportació de Pinto Wahinto, S L per a atenció
primària – ajuts d’urgència social per import de 500,00 euros.

Ním. 267/14, de 14 de maig, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció
destinada a material de trofeus i metalles per a esdeveniments i activitats esportives.

Núm. 268/14, de 14 de maig, de delegar les facultats de celebració de matrimoni civil
en favor de la regidora Saray Muñoz Contreras.

Núm. 269/14, de 14 de maig, d’aprovar la despesa de 544,00 euros en concepte de
quotes ordinàries a la comunitat de propietaris de l’av. Cantàbric, 27, immoble on està
ubicat el local comercial núm. 32.

Núm. 270/14, de 14 de maig, de disposició de les vacances de diferents treballadors.

Núm. 271/14, de 14 de maig, de disposició de les vacances de diferents treballadors.

Núm. 272/14, de 14 de maig, de nomenament interí de la senyora Cristina de Solà
Torrens amb la categoria de diplomada en treball social, a l’efecte de cobrir la vacant
de la senyora Núria Vallelado Vila que es troba en situació de baixa mèdica.

Núm. 273/14, de 15 de maig, de concessió d’una bestreta de 973,43 euros al senyor
José Antonio Fuentes Torrecilla, sense interès i a compte de la paga extraordinària de
juny de 2014.

Núm. 274/14, de 15 de maig, de concessió d’una bestreta de 600,00 euros al senyor
José Luis Soto Martínez, sense interès i a compte de la paga extraordinària de juny de
2014.

Núm.  275/14,  de  15  de  maig,  de  concessió  d’una  bestreta  de  100,00  euros  a  la
senyora Sonia Ollé Campillo, sense interès i a compte de la paga extraordinària de
juny de 2014.

Núm. 276/14,  de 15 de maig,  de concessió d’una bestreta per import  de 2.400,00
euros a la senyora Rocio Matillas Aparicio, sense interès i a compte de les retribucions
dels 24 mesos posteriors a la concessió.

Núm. 277/14, de 15 de maig, de modificació de les dates concedides per al gaudi de
les vacances del senyor José Luis San Nicolás Romero.

Núm. 279/14, de 16 de maig, de corregir error material en la liquidació de taxes de la
llicència d’obres núm. 2014/023.

Núm. 280/14, de 20 de maig,  de deixar sense efecte la liquidació de taxes i l’import de
la llicència d’obres atorgada per la Resolució 154/2014 de data 25 de març.

Núm. 281/14, de 21 de maig, d'aprovar I'expedient núm. 07/2014,  de generació de
crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2014.
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Núm. 282/14, de 21 de maig,  de deixar sense efecte la liquidació de taxes i l’import de
la llicència d’obres atorgada per la Resolució 153/2014 de data 25 de març.

Núm.  283/14,  de  21  maig,  d’incoar  expedients  sancionadors  segons  la  relació
14023145  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. 284/14, de 21 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 19
de maig de 2014.

Núm. 285/14, de 21 de maig, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros al senyor
Blas Rojo López, sense interès i a compte de les retribucions de la nòmina de juny de
2014.

Núm. 286/14, de 21 de maig, de donar gestors d’alta i baixa de la plataforma EACAT
perquè es puguin exercir les funcions de gestió dels usuaris de la plataforma.

Núm. 287/14, de 21 de maig, d’aprovar l’expedient núm. 05/2014, d’incorporació de
romanents de crèdits de l’exercici 2013 al 2014.

Núm.  288/14,  de  22  de  maig,  d’incoar  expedients  sancionadors  segons  la  relació
14024357  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. 289/14, de 26 de maig, de convocatòria del Ple ordinari municipal pel dia 29 de
maig de 2014.

Núm. 290/14, de 26 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 26
de maig de 2014.

Núm. 291/14, de 26 de maig, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la
plaça d’aparcament núm. B 4 (boxer) a favor del senyor José M. Pachón Garcia i la
senyora Yolanda Cortés Ojados fins el 21 de novembre de 2053.

Núm. 292/14, de 27 de maig, de disposició de les vacances de diferents treballadors
de l’Ajuntament.

Núm. 293/14, de 27 de maig, 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 maig de 2014.

Núm. 294/14, de 27 de maig, d’aprovar l’assignació de la diferència de categoria per
les funcions d’administrativa a la treballadora Montserrat Serrano Oñate, amb efectes
del 10 de març de 2014.

Núm. 295/14, de 27 de maig, de variacions de la nòmina de personal corresponents al
mes de maig de 2014.

Núm. 296/14, de 27 de maig, d’aprovar la participació en un curs d’actualització en
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matèria  de  seguretat  viària  i  circulació,  al  senyor  Juan  Pedro  Cordero  Galán  i  la
senyora Glòria de la Fuente Rosa.

Núm. 297/14, de 28 de maig, d’autoritzar la senyora Rosario Prieto Muriana, per a
l’instal.lació d’una terrassa exterior davant el local ubicat a l’Av. Costa Brava, 7, durant
el període del dia 15 de maig de 2014 fins el 31 de juliol de 2014.

Núm. 298/14, de 28 de maig, d’autoritzar el senyor Pintao Wu, per a l’instal.lació d’una
terrassa exterior davant el local ubicat a Plaça Major, s/n local 2-11, durant el període
del dia 1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2014.

Núm. 299/14, de 28 de maig, d’autoritzar el senyor Pintao Wu, per a l’instal.lació d’una
terrassa exterior (ampliació) davant el local ubicat a Plaça Major, s/n local 2-11, durant
el període del dia 1 d’abril de 2014 fins el 30 de setembre de 2014.

Núm. 300/14, de 28 de maig, d’autoritzar la senyora Consuelo Hernández Linares, per
a l’instal.lació  d’una terrassa exterior  davant  el  local  ubicat  a  l’Av.  Mediterrània,  9,
durant el període del dia 1 de maig de 2014 fins el 31 de juliol de 2014.

Núm. 301/14, de 28 de maig, d’autoritzar la senyora M. José Felipe Verdejo, per a
l’instal.lació  d’una  terrassa  exterior  davant  el  local  ubicat  a  l’Av.  Mediterrània,  19,
durant el període del dia 1 de maig de 2014 fins el 31 d’agost de 2014.

Núm. 302/14, de 30 de maig, de convocatòria de Junta de Govern Local extraordinària
pel dia 2 de juny de 2014.

Núm. 303/14, de 30 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 30
de maig de 2014.

Núm. 304/14, de 30 de maig, d’aprovar un conveni específic de cooperació educativa
per a la realització de pràctiques acadèmiques externes amb la Universitat Autònoma
de Barcelona.

Núm. 305/14, de 30 de maig, d’aprovar un conveni marc de cooperació educativa per a
la realització de pràctiques acadèmiques externes amb la Universitat  Autònoma de
Barcelona.

Núm. 306/14, de 30 de maig, d’acceptar l’aportació de Caixabank per import de 1.500
euros, destinada al projecte Servei d’Intercanvi de roba i accessoris infantils.

Núm. 307/14, de 2 de juny, de suspendre la relació laboral funcionarial amb el senyor
Juan Manuel Zaera Gracia, donant compliment a l’ofici rebut de l’INSS per finalització
del període d’incapacitat temporal de 12 mesos, amb efectes del 28 de març de 2014.

Núm. 308/14, de 2 de juny, de concessió de llicència urbanística núm. 2014/057 a la
Comunitat de propietaris del C/ Saragossa, 5, per a la realització de les obres que
sol.licita de sanejament del terrat de la comunitat.

Núm. 309/14, de 2 de juny,  d’autoritzar la senyora Raquel Sánchez Matarin,  per a
l’instal.lació d’una terrassa exterior davant el local ubicat al C/ Menorca, 2, durant el
període del dia 1 d’abril de 2014 fins el 30 de setembre de 2014.
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Núm. 310/14, de 2 de juny, de concessió de llicència urbanística núm. 2014/049 a la
senyora Montserrat Romero Galisteo, per a la realització de les obres que sol.licita en
el seu habitatge de l’av. Burgos, 32.

Núm. 311/14, de 5 de juny, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial núm.
7/2014, motivat per la reclamació de la senyora Carmen Peñalver Carmona, a causa
dels danys materials soferts en el clavegueram de l’av. Cantàbric, 15.

Núm. 312/14, de 5 de juny, 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 26 d’abril al
30 de maig de 2014.

Núm.  313/14,  de  5  de  juny,  d'aprovar  I'expedient  núm.  06/2014,  de  generació  de
crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2014.

Núm.  314/14,  de  5  de  juny,  d’incoar  expedient  sancionador  núm.  0005/2014  per
pressumpta infracció de l’article 16, punt f) de la Ordenança Municipal de Neteja.

Núm. 315/14,  de 5 de juny,  de nomenament interí  de la senyora Silvia  Domenech
Gutierrez amb la categoria de diplomada en treball social, a l’efecte de cobrir la vacant
de la senyora Núria Vallelado Vila que es troba en situació de baixa mèdica.

Núm.  316/14,  de  5  de  juny,  de  concessió  al  senyor  Antonio  Contreras  Rodriguez
llicència per a la tinença i conducció de gos potencialment perillós.

Núm.  317/14,  de  5  de  juny,  d’incoar  expedients  sancionadors  segons  la  relació
14025427  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.  318/14,  de  5  de  juny,  d’incoar  expedients  sancionadors  segons  la  relació
14026590  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.

Intervé  la  senyora  Antonia  Escriva,  regidora  del  grup  municipal  del  PP,  que  diu:
Gracias, Sra. Alcaldesa. Volíem preguntar per la Resolució 296/14. Volíem sapiguer si
te cost aquest curs.

La 298/14. Únicament aquí volíem dir que es un permís d’ocupació de via pública i no
tenim res a dir, només si que volíem demanar que es respectés l’espai llogat. Vull dir
que si aquest espai, i més amb el lloc que es de x metres, que es respecti, perquè tot
sabem que hi ha problemes a l’hora de passar si vas amb un carret d’una criatura, que
va una persona gran...que es respectin aquests metres. Sabem que en festes locals i
demés és impossible, però el dia a dia sí que demanem que es respecti aquest espai.

La 299/14 es repetida de la de dalt. La 298 i la 299 es la mateixa, imaginem.
I la 304/14 que es la mateixa que la 305/14, imaginem que també es la mateixa. Vull
dir que aquestes dues Resolucions, la 298 i la 299 es la mateixa i la 304 i 305 també
imaginem que es la mateixa perquè es repetida”.

Pren la paraula la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de l’AEB,
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que diu:  “Gràcies,  senyora  Alcaldessa.  Nosaltres  només volíem fer  referència  a la
número 272/14   i  a  la  315/14,  i  en  les  dos es  fa  un nomenament  interí  de  dues
persones diferents per a cobrir el mateix lloc de treball de diplomada en treball social,
per una persona que està de baixa, i son dues persones diferents nomenades per a
cobrir un sol lloc de treball.  Llavors no sabem si es un error o a què es deu això,
perquè ens ha sorprès el fet”.

L’alcaldessa diu: “Contestaré jo a la 304 i 305, una es un conveni específic i l’altre es el
conveni marc, no crec que sigui la mateixa Resolució. Una fa referència al conveni
marc de cooperació i una altra al conveni específic. M’imagino que serà una derivada
de l’altra, però bueno ho mirarem de tota manera per a donar-li més informació sobre
les Resolucions.
çAgafem el prec dels espais de la terrassa. Son diferents, son la mateixa ocupació
però per diferents períodes en un cas, i l’altra no se perquè hi ha aquesta duplicitat
però de tota manera ja ho mirarem.
I el tema de la treballadora social ja mirarem d’esbrinar a què es deu, potser seran dos
substitucions perquè hagi hagut una baixa o que hi ha algun error en les Resolucions,
ho mirarem i li contestarem per escrit si li sembla”.     

2. PRECS I PREGUNTES

La senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, formula dos precs:

2.1
Els dos son dirigits m’imagino a la mateixa àrea. El primer es a veure si seria possible
que ens tornessin a arribar les actuacions de la Brigada, perquè moltes vegades recla-
mem la mateixa cosa per no tindre aquesta informació, vull dir que abans ens arriba-
ven, tots ho sabem, les actuacions de la setmana, inclús els del mes, i ens facilitava
molt el treball a tots. A més a més que podies donar aquesta informació.

2. 2
I  l’altre  prec  es  en  la  mateixa  línia,  però  amb  la  Policia  Local,  que  també  ens
arribava...les dades personals no, lògicament, però si s’havien tingut actuacions i havia
les coses que s’havien tingut, les intervencions també, perquè moltes vegades dius es
que no se donde está o no se lo que...bueno, doncs miri vostè es que aquest dia esta-
va fent aquesta actuació que era important.  

El senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, fa

2.3
En primer lloc agrair al regidor d’Urbanisme el correu enviat en referència al pàrking de
l’avinguda Burgos, i  que esperem que ben aviat es pugui resoldre la qüestió de la
constitució de la Comunitat de Propietaris.

2.4
D’altra banda voldríem fer esment , ja ho hem fet en diverses ocasions, fins i tot pre-
sentar mocions sobre el tema de l’amiant. S’estan fent actuacions al nostre municipi, i
ens han arribat actuacions en material de tot tipus, fotogràfic, sobre com s’està fent la
retirada en algun dels nostres carrers, concretament en el carrer Segovia. I el que vol-
dríem es més enllà de qui tingui la responsabilitat última, es una qüestió de salut públi-
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ca que entenem que l’Ajuntament hauria de vetllar perquè qualsevol actuació que es
faci que afecti al fibrociment a Badia, doncs s’ha de fer amb les màximes condicions
de seguretat. Instem a l’equip de govern a que faci de forma més acurada el control,
encara que la responsabilitat última sigui d’una altra administració. Per tant, l’agraï-
ment pel correu de Burgos i el tema de l’amiant.

2.5
Voldríem manifestar el nostre malestar a l’equip de govern per no ser informats degu-
dament de les obres de l’av. Tibidabo. És cert que l’av. Tibidabo administrativament
correspon a Barberà del Vallès, però de tots és sabut que l’afectació per a la mobilitat i
també en qüestions de caire comercial, l’afectació als ciutadans de Badia es força im-
portant. Nosaltres en Comissió Informativa vam manifestar més d’aquesta disconformi-
tat, el fet que quina actuació havia fet l’equip de govern en front l’Àrea Metropolitana
en un primer lloc, i també a l’Ajuntament de Barberà del Vallès per a fer les considera-
cions que considerés oportunes, i se’ns va dir en aquesta Comissió Informativa que
se’ns faria arribar per escrit la carta de queixa a l’Ajuntament de Barberà per com s’es-
tava duent a terme aquest projecte que creiem que tindrà una afectació clara i impor-
tant sobre tot per a qüestions d’aparcament als veïns de la zona. Per tant el nostre
malestar per la manca d’informació, i voldríem també aquesta carta de queixa a l’Ajun-
tament de Barberà.
       
2.6
D’altra banda algun veí, un altre tema fa referència a les boques de rec de l’av. Costa
Blava. Sembla ser que les boques de rec que hi havia pel motiu que sigui, sigui per
pèrdua d’aigua o pel que sigui, s’han anat tancat i hores d’ara en tot el carrer, en tota
l’avinguda únicament resta operativa una boca de rec. Llavors hi ha molts veïns que
ara que arriba aquest temps fins i tot havien fet la compra d’alguna màniga per a poder
fer el rec dels jardins i això, i que la distància que han de recórrer per a arribar a la
boca de rec, sigui de la mateixa avinguda o fins i tot n’hi ha que han de voltar fins el
carrer Mallorca per a prendre aquesta pressa d’aigua. Llavors una mica veure el que
ha passat amb aquestes boques de rec, i d’alguna manera habilitar-les perquè els ve-
ïns puguin disposar amb més facilitats. Això les boques de rec de Costa Blava.

2.7
Un altre tema del que voldríem parlar es del Consell Escolar Municipal. Anem a veure.
Nosaltres en el seu moment, ja fa més d’un any vam instar per activa i per passiva per
a la constitució d’aquest Consell Escolar Municipal, i el que vam manifestar en aquell
moment es que el Consell Escolar Municipal hauria de tenir un caire eminentment par-
ticipatiu. Es a dir, que la comunitat educativa pogués plasmar les seves inquietuds en
un foro. Recordo, ara no és present la regidora d’Educació, no patiu que tot serà parti-
cipatiu. Doncs bé, què es el que ha passat? Estem a 26 de juny, el curs s’ha acabat i
en tot el curs escolar 2013-2014, el Consell Escolar Municipal no s’ha reunit sinó avui,
aquest matí a les 12:30. Una sola vegada. Una sola vegada. I a més amés quan un
mira l’ordre del dia, es un ordre del dia, un  Consell Escolar Municipal merament infor-
matiu. Es a dir, anem a veure com ha anat la matrícula, quina es la previsió per a l’any
que ve. I nosaltres considerem que l’educació és bàsica, és fonamental, que els reptes
que te aquesta ciutat en matèria educativa son molt importants, que temps enrere par-
làvem de que s’havia d’elaborar quina es la carta de serveis educatius que havia de te-
nir aquesta ciutat i que nunca más se supo, que creiem en aquest ens que es el Con-
sell Escolar Municipal i bueno, sinó hi creiem en ell doncs ja està, creem un altre ens
per a fer veure que fem sense fer. Per tant, replantegem-nos que es el que volem fer
amb el Consell Escolar Municipal, perquè tal com està plantejat a hores d’ara no ser-
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veix gairebé o per a gaire cosa. Llavors, incentivar la participació perquè creiem que
els reptes que tenim educatius son molt importants, i no podem dependre l’oferta edu-
cativa a Badia de si han nascut més nens perquè llavors mantenim aquella línia, però
quan vingui i baixi la natalitat tindrem un problema perquè perdrem una línia i llavors
activarem el tema educatiu i com sempre, el que farem serà improvisar. Llavors, el re-
buig a la concepció actual o l’esperit en el que s’està duent a terme un element que
nosaltres considerem que podria ser molt important com es el Consell Escolar Munici-
pal.

2.8
Una altra qüestió seria el tema de l’obra, sembla mega obra del pàrking de Santander.
Nosaltres en el seu moment ens vam abstenir en aquest projecte perquè enteníem que
era una quantitat de diners, tot i la necessitat d’aparcament de la zona i l’adequació de
la zona, consideràvem que era una quantitat molt important per a destinar-la a una
parcel.la que, hores d’ara al Pla General te un ús provisional, com tantes coses. Provi-
sional. Llavors, què es el que volem comentar respecte l’obra planificada del pàrking
de Santander. Anem a veure. Fa quatre dies assistim a la col.locació, gairebé per a
tota la ciutat, d’uns elements, d’uns macro elements d’uns macro transformadors, no
eren bonics, i un d’aquests macro transformadors de l’empresa ENDESA està col.locat
en una zona que afecta directament o que afectarà directament la sortida del pàrking
de Santander. Llavors, si del  pàrking de Santander cap al carrer Santander és recte,
està el quiosc i està just davant aquest transformador. Sincerament, creiem que haurí-
em d’haver previst la instal.lació del transformador o en una altra zona, perquè ara d’a-
questa manera, per a donar sortida al  pàrking del carrer Santander fins al carrer pròpi-
ament, s’haurà de fer un gir. Això seria la primera cosa, el tema de l’afectació del trans-
formador.
La segona cosa es que clar, anem a veure...tot és provisional. Aquí en aquesta ciutat
tot és provisional. Fem obres i després tornem a fer unes altres obres per a desfer el
que ja havíem fet, i tornem a començar. Què volem dir? Fa no res, la setmana passa-
da, les últimes setmanes veiem a la Brigada treballant de valent per la plaça de La
Sardana. Molt bé, si a mi em sembla molt bé. S’ha d’actuar a la plaça La Sardana,
doncs actuem a la Plaça La Sardana, com si s’ha d’actuar allà on toqui. S’ha de fer
una actuació necessària, perfecte, molt bé. Però es que la setmana passada assistim
a la presentació del projecte del pàrking general de Santander, i veiem que hi ha una
afectació clara de les escales de la Plaça La Sardana i directament de la zona on s’es-
tà treballant. Llavors, estem treballant quan demà passat haurem de tornar a tirar-ho a
terra, o a desfer el que hem fet. Llavors, això és un malbaratament de recursos públics
i d’actuació a la via pública inacceptable. Es a dir, planifiquem. Tenim un projecte, això
afectarà aquesta zona? Si. Per tant, perquè l’hem de tocar si d’aquí a dos dies l’hau-
rem de canviar tot. Gastar més diners, evidentment. Llavors gastem doblement, i com
sabem no ens sobren diners. Llavors això respecte el pàrking Santander, una obra que
tindrà un ús provisional, que gastem molts diners i la situació del transformador i de les
obres a la plaça de La Sardana.

2.9
I per acabar, fa dos-tres mesos l’AEB va presentar aquella moció per l’estudi de la re-
municipalització de serveis públics, llavors al començament, principis del mes de maig,
ens vam trobar en aquella reunió on nosaltres vam agrair que vam tenir l’accés a la do-
cumentació d’una gran quantitat de concessions, de contractes administratius d’aques-
ta casa. Això va ser a principis del mes de maig. Revisant aquesta documentació...si
crec recordar que era dia 8 ó 9. Revisant aquesta documentació important, eh? Un pa-
tracol important de documentació, veiem que hi ha dos contractes administratius que
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estan exhaurits. Vigència exhaurida. Necessitat d’aprovació de l’expedient de contrac-
tació escaient. Molt bé. Llavors nosaltres el que fem es preguntar com toca a la Comis-
sió Informativa que toca, en aquest cas de Serveis de Cultura. El que preguntem es
per quin motiu o quin raonament polític es dóna per a deixar exhaurir aquests contrac-
tes. Estem parlant dels serveis de suport a programes d’infància, adolescència i es-
port, que fins ara i hores d’ara està realitzant la Fundació Pere Tarrés. Es a dir, si un
contracte s’ha exhaurit, per què no s’inicia, que motiva que no es posi en marxa el pro-
cediment per a licitar el nou contracte. I el segon servei, es el servei de socorristes i
monitors d’activitats aquàtiques i terrestres de les instal.lacions esportives municipals,
que es un servei de vigència exhaurida que hores d’ara qui presta el servei es l’adjudi-
catari  fins ara, l’empresa COMAC, Societat Cooperativa Limitada.  Llavors nosaltres
vam preguntar, sense resposta a la Comissió Informativa del mes de maig, no vam te-
nir resposta, i llavors el que vam fer es esperar, esperem que ens donin una resposta,
passa tot un mes i arribem a la Comissió Informativa del mes de juny, de la setmana
passada, i no tenim resposta a la pregunta del perquè s’ha deixat exhaurit, política-
ment quin motiu hi ha per a deixar exhaurir aquests dos contractes. I també voldríem
saber que pensa fer al respecte el govern municipal.
                    
L’alcaldessa diu: “Anirem per parts. Comentar el tema de l’exhauriment dels contrac-
tes. M’agradaria que tots els exhauriments del contractes que ha hagut en aquesta
casa que son molts, puc posar el de jardineria...això evidentment el que posa de mani-
fest es una mala gestió o una mancança de recursos per a portar a terme tots els con-
tractes que s’han de portar a terme. M’agradaria que també es fes esment o es sapi-
gués el nom de l’empresa que ocupa cadascun dels contractes exhaurits, perquè amb
la jardineria va passar, amb la neteja va passar, amb la recollida d’escombraries va
passar, però potser aquest ens interessa molt més no se per quina raó. Evidentment
no es una raó política. La raó que ha portat a l’exhauriment d’aquests contractes no es
cap raó política, es una raó de gestió. Com passa en molts contractes, perquè donen
l’abast. En el servei de contractació en tenim una persona, i en els serveis tècnics te-
nim les persones que tenim, i ens passa molt sovint. Evidentment demanem disculpes
per no poder arribar a tot, però ens passa molt sovint, amb la majoria de contractes po-
dria dir jo, m’atreviria a afermar i no m’equivocaria gens. Si es vol posar de manifest
que hi ha algun tipus de raonament polític amb alguna empresa en concret amb la que
sabem el nom, si us plau que es posi de manifest en el lugar en el que ocupa, però no
hi ha cap tipus de raonament polític per a deixar exhaurir cap tipus de contracte. Això
ja ho puc dir i ho poso de manifest, no hi ha cap raó política. En qualsevol cas no hi ha
hagut una motivació política per a deixar exhaurir un contracte, el contracte s’ha ex-
haurit com ha passat en molts llocs per a impossibilitat real de portar a terme els plecs
de clàusules administratives que de vegades son prou complexos, tant des de la pers-
pectiva tècnica com des de la perspectiva administrativa, i això es el que ha passat.
S’està en procés d’elaboració el plec de clàusules, tant d’un com de l’altre, tant de
l’empresa que porta el serveis d’educació, tant com l’altre empresa que porta els ser-
veis de les activitats esportives de les instal.lacions esportives. Això per a contestar la
pregunta que ha fet de si hi ha alguna raó política li dic no, no hi ha cap raó política.
Després en temes...ara li passaré la paraula al regidor de Via Pública perquè comple-
menti la informació, però voldria aclarir una cosa. Quan vostè fa referència al tema de
provisionalitat d’usos, es per a no confondre eh? La provisionalitat d’usos es deguda al
Pla General d’Ordenació Urbana que dona unes utilitats i uns usos a determinats es-
pais  en aquesta ciutat.  Que no es la  provisionalitat  de l’espai que es fa.  Es a dir,
aquest ús és provisional, val. Però no és provisional aquesta obra, que no es confon-
guin termes. Jo vull aclarir-ho simplement per a no donar a confusió, perquè sembla o
podria semblar que la provisionalitat es de l’obra o la provisionalitat es de l’arranjament
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d’aquest espai,  no. Aquest espai s’ha d’arranjar perquè porta molts anys que porta
molts i molts perjudicis als veïns que viuen al costat, i s’ha d’arranjar evidentment. 
Crec que també en el tema de la central transformadora hi va haver una sessió amb
les persones que van fer el projecte i tinc entès que el seu regidor els hi va fer aquesta
pregunta que també nosaltres li vam fer. Segons els tècnics no cal modificar la central
transformadora perquè es pugui entrar els cotxes al pàrking. Ho han afermat per tres
ocasions els propis tècnics que van fer el projecte, amb la qual cosa si els tècnics di-
uen que no s’ha de moure la central transformadora, jo no soc arquitecte i jo no conec
o no puc interpretar un plànol, entenc que ells ho interpreten molt millor que jo, amb la
qual cosa nosaltres també vam fer el mateix incís perquè ens preocupava el fet de que
aquesta central transformadora s’acabava de modificar, perquè nosaltres en el nostre
imaginari  ens havíem imaginat  el  pàrking d’una altra manera,  però els tècnics van
plantejar també des d’una perspectiva de viabilitat i de mobilitat, fer-lo d’una altra que
fos l’entrada i la sortida per aquesta zona que nosaltres pensaven fer-ho com està la
realitat  física  que està  actualment,  però  això  nosaltres  tampoc no vam pensar  en
aquell moment que la central transformadora fos un inconvenient. Va ser una proposta
dels propis tècnics com una millora del projecte perquè van entendre que millorava la
viabilitat i la seguretat del trànsit. Clar, va ser una proposta que van fer els serveis tèc-
nics del projecte. 
El que si que contestaré serà el tema d’educació. El que m’agradaria que estigués la
regidora que porta els temes d’educació perquè li pogués explicar, jo ho intentaré, que
la política educativa d’aquest municipi no es resumeix tot i estar d’acord amb vostè en
la importància del Consell Municipal de Ciutat, al Consell Municipal de Ciutat. No ac-
cepto fer aquesta transcripció resumista o simplista de que com que no convoquem
Consell Municipal de Ciutat no ens preocupem per l’educació a Badia del Vallès. Ahir
vam tenir una reunió nosaltres amb l’equip de secundària en la que vam plantejar o
vam estudiar les dades d’èxit escolar de les tres darreres promocions de l’ESO. Hem
aconseguit elevar les graduacions de secundària en un 10 per cent. Això també es una
feina que fa la Regidoria d’Educació d’aquest Ajuntament. Això també és fruit de pro-
jectes con l’Eina, projectes com Cruïlla, projectes com el Pla educatiu d’Entorn. Projec-
tes com els convenis que també ......autònoma, projectes molts i molts projectes. I el
que volia d’aquesta reunió es el que va dir una de les directores dels instituts que va
acabar d’entrar en l’equip directiu del centre, que venia d’un altres muncipi i va dir,
quan jo vaig arribar a Badia, vaig al.lucinar de la quantitat de coses que es fa amb l’A-
juntament en termes d’educació, amb la qual cosa primer informi’s de que es fa en el
departament d’Educació per a fer aquestes afirmacions generalistes. Digui que no hem
convocat el Consell Escolar. No li haig de dir que la senyora Raquel Gracia, regidora
d’Educació porta dos mesos de baixa per motius de salut, no li haig de recordar. Se-
gon, la comunitat educativa amb la que tenim molt, molt contacte, evidentment la baixa
de la senyora Raquel Gracia no és excusa perquè te molts més companys, evident-
ment, també de vegades es molt complicat agendar o aconseguir un moment o espais
en els que es podem trobar tothom, però de tota manera conec perquè s’ha endarrerit
tant la convocatòria del Consell Escolar. M’agradaria que hi fossin aquí les persones
que es van ocupar del tema per a poder-lo explicar, però en qualsevol cas el Consell
Escolar de Ciutat fa molt que es una eina important, no es la única eina per a treballar
els temes d’educació a Badia del Vallès, per la qual cosa li prego que no digui que pel
fet de no convocar el Consell Escolar de Ciutat a nosaltres no ens preocupa l’educació
a Badia del Vallès, perquè això no és cert. I això de cap de les maneres consentiré que
vostè ho digui. Només per aclarir això. M’agradaria que estigués la senyora Raquel
Gracia perquè probablement li donaria moltes més dades que jo de tots els projectes
que fem. En qualsevol cas esbrinaré perquè no s’ha convocat, i mirarem com millorar-
ho per a les properes ocasions.
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Després també comentar el tema de la informació de l’avinguda Tibidabo. Nosaltres no
vam ser informats d’aquesta obra. I jo mateixa vaig trucar a l’alcaldessa de Barberà
per a expressar-li el meu malestar per no haver estat informats de l’obra, i l’hem dema-
nat els projectes per a nosaltres poder donar informació. No hem donat informació per-
què no la teníem. Aquesta es la raó. Jo he fet arribar personalment el malestar, i he de-
manat els projectes, a partir d’aquí farem un escrit, però jo he fet la meva trucada per-
sonal. O sigui que ja li dic que he parlat jo directament tant amb la regidora, la tinenta
d’alcaldessa de l’Àrea, com amb l’alcaldessa de Barberà”.            
      
 A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’al-
caldessa primer, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Sobre el proyecto del parking de
Santander. No solamente el proyecto del parking de Santander es una cuestión de la
central transformadora de la IT, se hacen más cosas. Se eliminan barreras arquitectó-
nicas y mejora del entorno, se aleja el estacionamiento de los vehículos de lo que son
las ventanas de los domicilios de las personas que viven en el entorno, se hace una
conexión peatonal, una eliminación de barrera arquitectónica con Burgos y plaza de la
Sardana, o sea que se hacen cosas. Y me remito a lo que ha dicho la alcaldesa, no es
una cuestión temporal de que dentro de seis meses se vuelva a hacer otra cosa distin-
ta en el parking, se hacen cosas. Yo creo que el proyecto es un proyecto interesante,
que a la gente que tuvo la oportunidad de verlo y de ser explicado les convenció, con
sus más o sus menos,  con algún matiz, no voy a generalizar aquí de que todo el mun-
do está de acuerdo o todo el mundo está en contra, sino que hubo un buen recibimien-
to, y esto lo lió con las obras de la plaza La Sardana. En la plaza La Sardana lo que
hemos hecho es lo que tenemos que hacer en varios puntos que es mejorar la calzada
en ese momento, puesto que aunque las obras tarden 3 meses, 4 meses, si alguien se
cae en la plaza de La Sardana por uno de los socavones o por alguna irregularidad del
terreno, pues es una reclamación patrimonial que luego, y entiéndame el comentario,
luego cualquier grupo de la oposición en Comisión Informativa o cuando la compañera
Montse hace el repaso de las reclamaciones patrimoniales preguntan, hombre esto se
debe al mal estado de la calzada. La mayoría de las actuaciones que se han hecho en
la plaza La Sardana no se va a ver afectada por la obra que se va a hacer en un futuro
inmediato en el parking de Santander, pero si que era cierto que había que mejorarlo,
había que arreglar algunos desperfectos que había, por eso se ha hecho. Volviendo al
IT,  una de las cosas que si  que comentó el  arquitecto responsable del  diseño del
proyecto, fue que en cierto modo el hecho de que estuviera ese elemento en la via pú-
blica, también facilitaba y mejoraba el hecho de que era una medida de seguridad para
evitar que los coches cogieran velocidad a la hora de entrar o salir del parking, que in-
cluso eso ya beneficiaba el proyecto mismo, porque obligaba a hacer ese pequeño
giro que tienen que hacer. Como los aquí presentes pocos somos arquitectos o tene-
mos conocimientos de seguridad viaria extensos, pues a lo mejor tiene razón, es una
mejora más y un elemento que estaba ahí que quizá en otra imagen, en otra previsión
no tendría que haber estado pues eso, es para aprovechar lo beneficioso del mismo.
Sobre el tema de Costa Azul y las bocas de riego, lo repasaremos, porque si que es ci-
erto que Badia tiene una sobre...bueno, el tema de las bocas de riego están sobredi-
mensionadas. Y desde hace 5 años se está haciendo un ordenamiento de las mismas,
no es algo nuevo. Es algo que se lleva haciendo desde hace años junto con SOREA.
Lo que se está haciendo es intentar que la existencia de esas bocas de riego, aparte
de que estén en buenas condiciones sea espaciado en unos razonamientos lógicos,
pero de tosas formas comprobaré en Costa Azul, y si efectivamente faltan, se pueden
abrir.
Sobre la obra de Tibidabo lo que ha dicho la alcaldesa, en ningún momento a nosotros
se nos ha pasado el proyecto, ni para valorarlo ni para compartirlo, ni para buscar la
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complicidad de la ciudad de Badia a la hora de hacer esta actuación, que a fin de cu-
entas nos vamos a ver afectados mayoritariamente nosotros, también beneficiados por
otras cuestiones, porque va a ser una mejora que disfrutaremos la mayoría de la gente
que va a esa calle es de Badia, por lo tanto lo disfrutaremos, y lo que si que hicimos
fue ponernos en contacto, que fue lo que expliqué en la Comisión Informativa con los
Servicios Técnicos y de Urbanismo de Barberà, primero para manifestarle nuestra sor-
presa y nuestra queja de que no tuviéramos esa información de primera mano. En se-
gundo lugar para que exploren la posibilidad de que mientras duren las obras abrir la
mariposa al estacionamiento de la gente de Badia, que se le pueda habilitar como se
hizo anteriormente hace unos años con las obras nuestras entre Cantábrico y Costa
Azul, que se pudiera habilitar para el tema de estacionar, y luego pedirles el proyecto
para conocerlo y no solamente explicarlo o tenerlo a disposición de la gente, sino tam-
bién poder opinar aunque ya estén en fase de ejecución y por lo tanto, se pueda modi-
ficar alguna cosa sería lo justo.
El tema del amianto y la retirada que se produjo hace unos meses...bueno, tomamos
nota y nos pusimos en contacto con los servicios de la Generalitat que llevan el tema.
La previsión es que para el año que viene cuando vuelvan a hacer balcones y galerías,
las condiciones de almacenamiento temporal de este material debe cambiar y por lo
tanto, deben de ser no solamente cumplir la ley o la normativa, ajustarse a normativa,
sino dar o transmitir la sensación de seguridad que a lo mejor no se tiene. Entonces,
eso hay que vigilarlo”.
         
A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’A-
EB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. A veure...l’avinguda Tibidabo. Som tant pe-
tits, tants petits, que qualsevol afectació propera ens afecta sobremanera. I això ens
hauria de fer, com ho diríem? Realitzar un esforç perquè...ostres, si és un projecte que
executa l’Àrea i nosaltres som a l’Àrea, doncs ho hauríem de saber. Hauríem de fer un
esforç per a tenir aquesta informació, perquè encara que administrativament allò sigui
Barberà del Vallès, a nivell...en fi, ja em contestarà. Vull dir, fer...jo entenc que com a
govern municipal no t’informen d’un projecte i això el que fas es emprenyar-te molt,
però justament perquè som tant petits i tenim un C58, tenim un aeroport, tenim una
avinguda Tibidabo, jo crec que hauríem de fer un esforç.
Més coses. Del tema de l’amiant, jo parlava últimament de que el que ens ha arribat és
el carrer Segovia. Afectacions al carrer Segovia.
El tema del pàrking de Santander. Queda aclarit, evidentment nosaltres parlàvem dels
usos provisionals al Pla General, vull dir que està clar que es una obra que quedarà
per a la ciutat i que esperem que sigui una bona obra. 
Més coses. Senyora Alcaldessa, li agraïm que reconegui que ha estat una qüestió de
mala gestió, que el motiu pel qual aquests contractes que s’han exhaurit no estan al
dia, i que digui que els hi passa molt sovint. Nosaltres s’ho agraïm. Però també li diem
una cosa: ho hem demanat allà on toca. No ens digui ho hem demanat a la Comissió
Informativa. Nosaltres tenim coneixement del que està vigent, del que no està vigent, a
principis de maig. Ho demanem a la Comissió Informativa del mes de maig que es allà
on toca, i ho demanem a la Comissió Informativa del mes de juny. Anem al Ple de juny
i ho diem. Per cert, és curiós, entenem que no hi ha mala fe o volem pensar que no hi
ha mala fe. Però curiosament en aquest patracol de la documentació, dels contractes
administratius de la casa no hi son. Curiosament els dos contractes administratius que
tenen la vigència exhaurida, no hi son. No hi son. Se’ns passa el patracol i aquests no
hi son. I ho vam sol.licitar en Comissió Informativa el mes de maig, i ho vam sol.licitar
en Comissió Informativa del mes de juny, i vostès no ens passen la informació i nosal-
tres, què fem? Complim amb la nostra obligació i li tornem a demanar. Esperem dispo-
sar d’aquests contractes, i esperem que el procediment es posi en marxa en tant en
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quant el servei ho permeti, o les possibilitats del servei ho permeten. Per tant, està bé
que reconegui que els hi passa molt sovint, que tenen una mala gestió, però nosaltres
demanem el que creiem que hem de demanar allà on toca, i ho hem demanat seguint
els processos que toquen.
Tema del Consell Escolar Municipal o Consell Escolar de Ciutat. A Badia es fan moltes
coses en educació més enllà del Consell Escolar de Ciutat. El Consell Escolar de Ciu-
tat no es reuneix, és evident que es fan coses en educació. I és evident que quan el ni-
vell on estem es tan baix, doncs és fàcil millorar, hem de valorar aquesta millora. Sí
que l’hem de valorar, però nosaltres quan fem referència al  Consell Escolar de Ciutat
o al Consell Escolar Municipal, la principal divergència entre el PSC i l’AEB es la con-
cepció que tenen vostès de ciutat, i la concepció que te l’AEB de ciutat. Nosaltres te-
nim una concepció de govern de la ciutat i de l’educació, on la participació de la gent
sigui important, que evidentment a més a més de la participació de la gent el govern
ha de prendre decisions en un sentit i ha de governar, només faltaria, aquest es el seu
encàrrec democràtic. Però la principal deferència es una diferència de concepció. Es
una diferència de concepció, uns des del govern fem aquí, fem allà i nosaltres volem
que sigui des de la base, i que la gent hi participi. Simplement això, sembla que la
meva companya volia fer algun comentari al respecte del tema aquest d’educació”.

L’alcaldessa diu: “Només vull contestar un parell de coses. Primer, per parlar s’ha de
conèixer com funcionen les coses. Vostè sap quantes trobades amb pares de la comu-
nitat educativa, amb tots els pares, convocatòria oberta a tots els pares, no solament
els representants del pares, fem al llarg del curs? Fa el servei d’Educació al llarg del
curs? Evidentment tenim un concepció molt diferent de l’educació en aquesta ciutat.
Evidentment jo no penso que el nivell està tant baix que millorar-lo es molt fàcil, jo no
ho penso. Si vostè ho pensa doncs miri, faci-s’ho mirar també com diu les coses per-
què les paraules tenen el sentit. Evidentment hi ha moltes coses a millorar, però clar
d’aquesta manera de l’educació en aquesta ciutat, a mi em sembla...en fi. Evidentment
concebem les coses d’una manera diferent, però per a nosaltres la participació ciuta-
dana no només son els concerts representatius on van les persones que els hi toca,
per a nosaltres la participació ciutadana es molt més.  Evidentment coincidirem en al-
gunes coses. Evidentment no coincidirem en d’altres.  Evidentment hi ha molt camí per
a recórrer, i evidentment molt per a millorar, però precisament en temes d’educació, en
temes de relació amb la comunitat educativa...si vostè conegués i crec que ha anat
com a pare a moltes d’aquestes trobades que es fa amb els serveis educatius de la
nostra ciutat, amb educació infantil, amb educació primària, amb les classes de sisè
per a la transició primària-secundària, tot això ho fem amb les famílies, amb tots, els
pares i mares que estan matriculats a les escoles de Badia, i vostè em consta que ha
anat. A xerrades...no? A trobades, amb els tècnics municipals. Això també és participa-
ció ciutadana, això també ho és. Amb la qual cosa, evidentment hi ha molta cosa que
fer i ens equivoquem molt. Ens equivoquem molt, però no digui coses que no son cer-
tes. Digui que no hem convocat el Consell Escolar de Ciutat, ja està. Doncs ho hem fet
malament, l’hem convocat tard, doncs miri ho reconeixem. Però amb això no digui que
no ens creiem la participació ciutadana en temes educatius, que en temes educatius
estem fent molt poca cosa, que està tot tant malament que es molt fàcil millorar. Es
que està menyspreant la feina tels tècnics municipals que porten molts anys, molts
anys, treballant l’èxit escolar en aquesta ciutat. I que ara per fi està donant els seus
fruits, està menyspreant la seva feina amb les seves paraules, ho està fent. Probable-
ment no és la intencionalitat, però ho està fent. Ho està fent. Jo es un consell que li
dono, perquè mesuri quan ens ataca a nosaltres, de vegades no només ens ataca a
nosaltres, ataca moltes més coses, perquè la gestió municipal es la gestió municipal
de tots i de totes, evidentment la decisió política és nostra, però la gestió és comparti-
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da, i quan es qüestiona la gestió no només es l’equip de govern, es qüestionen els pro-
fessionals que estan darrere nostre. I passa molt sovint, i només li donaré la paraula a
la senyora Montserrat Montañés que vol parlar del tema d’educació.
I no entraré més en aquest tema dels contractes. Evidentment ho ha fet on tocava. No
es el que; es el com. Perquè preguntar per un contracte o per la raó perquè s’ha ex-
haurit un contracte es pot fer de moltes maneres. Si vostè la pregunta es, quina es la
raó política de que vostès deixin exhaurir un contracte? És una. I curiosament aquests
contractes no estaven...clar, curiosament tot això, curiosament pot significar moltes co-
ses. I jo també crec que no hi ha hagut mala fe, de la mateixa manera que vostè pensa
que no hi ha hagut mala fe, jo també penso que no hi ha hagut mala fe. Però hi ha
moltes maneres de dir les coses. Hi ha moltes maneres de preguntar per les coses,
amb la intencionalitat de saber i amb la intencionalitat de posar el dubte en que potser
no, ah, a lo mejor...hi ha moltes maneres. I els que portem temps en aquestes baralles
polítiques doncs home, coneixem no? Com es pregunten les coses i perquè es pre-
gunten les coses.Que cap problema, eh? Perquè luz i taquígrafos. En aquest tema, luz
i taquígrafos. Jo soc la primera interessada en que en aquest tema hi hagi més trans-
parència que en ningú, la primera interessada. Per a mi i per a tots nosaltres, la prime-
ra interessada. Que hi hagi luz i taquígrafos, i cap problema. Cap problema en parlar-
ho i fer les preguntes quan calguin. No hi ha problema. Evidentment ho ha fet on toca,
evidentment, ho ha fet a la Comissió Informativa i ho ha fet en el Ple. Només faltaria
que vostè o pogués expressar-se com vulgui i on vulgui, només faltaria. Però jo també
puc dir el meu parer sobre les coses. Res més”.

L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Montañés, regidora del grup
municipal de l’AEB, que diu: “No es l’AEB qui menysprea el treball dels tècnics d’a-
questa casa, son vostès. I son vostès perquè reiteradament les Comissions Informati-
ves que es allà on s’ha de donar compte d’allò que s’està fent en la casa, venen en
blanc. Reiteradament els ordres del dia de les Comissions Informatives i els temes que
es tracten en aquestes Comissions Informatives on s’ha de donar comptes de la feina
que es fa des d’aquesta administració, es blanca. O sigui, podria...es en blanc, Lanc-
ho. Podria i ho sabeu, perquè reiteradament i curiosament en les dues darreres Comis-
sions Informatives, a més a més de les moltes Comissions Informatives de la legislatu-
ra anterior, això ha estat posat sobre la taula per mi mateixa que soc la representant
de la Comissió Informativa. No som nosaltres qui menyspreem el treball tècnic, nosal-
tres valorem molt i ho hem fet públicament, ho hem dit. Ho hem dit a determinats foros.
Valorem molt el treball dels tècnics i especialment valorem molt els treballs dels tècnics
de l’Àrea d’Atenció a les persones, molt. Son vostès els que venen a explicar totes
aquestes trobades de pares que vostè aquí avui planteja, no hi ha hagut cap informa-
ció. O sigui, no es traslladen aquests programes que vostè em parla, no es traslladen,
no s’informa, no es dona compte d’aquesta tasca que evidentment coneixem que els
tècnics fan i duen a terme, però vostès no estan informant d’això, per tant jo prego i
prego aquí perquè avui ha estat vostè, senyora Alcaldessa qui ens ha demanat que
ens informem d’això, jo el que demano es que siguin vostès els que informin allà on
toca, que son les Comissions Informatives, i que facin el favor de treballar aquestes
Comissions informatives, i que aquestes Comissions Informatives tinguin contingut”.

L’alcaldessa diu: “Doncs jo li dic, senyora Montañés. En aquest Ajuntament fem reunio-
nes monográficas de todo. Moltes, moltíssimes. Moltíssimes. Enviar informes de mol-
tes coses, de l’evolució de totes aquestes planificacions, de moltes, enviem les avalu-
cions perquè es fan per part del servei. Em prendré la molèstia de parlar amb la regi-
dora i que em reenvií tots els correus que us fa arribar de moltes coses, de molts infor-
mes, de moltes avaluacions que es fan perquè a mi m’arriben. La còpia, quan s’envia
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molts informes i moltes coses, a mi m’arriba una còpia. Totes aquestes coses també
son informació. Evidentment si vostès el que volen es que l’únic foro d’informació sigui
les Comissions Informatives, cap problema. Ho fem a les Comissions Informatives,
però es que fem reunions monogràfiques per a parlar de tot. Hem fet reunions mono-
gràfiques per a parlar de moltíssimes coses. Quan tenim un tema específic en un Àrea
concreta, s’informa. Moltes informacions també arriben per mail, moltes dades també
de Serveis Socials arribem per mail. Hi ha moltes dades que arriben. Evidentment jo
no entraré a justificar si l’ordre del dia de la Comissió Informativa ha d’estar més ple,
probablement si, però hi ha molts canals d’informació. Es com tot, no?  Evidentment si
hem de millorar, si, però això no vol dir que no s’informi. Hi ha moltes coses que s’in-
formen, moltíssimes. Es que ho faré. Faré el recull de tot el que s’envia, faré el recull.
Em prendré la molèstia de fer el recull de tot el que s’envia. I ja està, i cap problema.
Vostès tenen una apreciació i nosaltres també en tenim un altre”.                         

A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’al-
caldessa primer, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Yo es que no tengo mucho más que
añadir. A mi me gustaría que estuviera Raquel por lo menos para explicar unas cosas
o para rebatir algunas afirmaciones que se han hecho. Lo que si que creo que tendría-
mos que hacer, y lo ha dicho Eva, sí que es cierto que se puede mejorar, y sí que es
cierto que se tiene que mejorar los órdenes del dia, la participación del gobierno, la
participación de los distintos grupos de la oposición, o sea todo eso sí que se puede
mejorar, de eso no hay ninguna duda. Podemos coger y aplicar a rajatabla el ROM o
podemos...todo eso lo podemos hacer. Lo que también es cierto es que, y soy de los
más viejos del lugar, y esto es un mérito y también un desmérito quizá, decir que el
problema principal es que sacamos de las Comisiones Informativas donde se recoge
el acta y donde hay un acta, sacamos los temas importantes quizá, y hacemos mo-
nográficos. Nos dedicamos a hacer monográficos de todo tipo, explicaciones, reunio-
nes, presentaciones, las sacamos de los órdenes del dia y de las actas. Que esto no
quiere decir que tengamos que dejar de hacerlo, pero si que es cierto que se informa
de muchas cosas si no de la mayoría, seguramente se nos pasará alguna cosa. Que
esto no es una competición a ver quien quiere más a los técnicos y a la técnicas de la
casa,  yo creo que el respeto máximo a los profesionales eso lo tenemos los 17 regido-
res que hay aquí no lo cuestiono, y creo que decir que no se informa o que se informa
mal o que voluntariamente se oculta información, yo creo que eso es lo malo. El pro-
blema aquí ha sido el tema de decir, lo que ha explicado Eva, decir que hay una inten-
cionalidad política para ocultar informaciones. Ese es el problema”.    

L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Montañés, regidora del grup
municipal de l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. El tema de la intencionalitat
política no som nosaltres qui estem llegint entre línies, eh? Que no càpiga cap dubte.
No, nosaltres no estem llegint entre línies. O sigui una resposta tant senzilla com la
que avui ha donat l’alcaldessa al respecte de perquè aquests contractes estan exhau-
rits, no cal dues Comissions Informatives on això es posi sobre la taula. No cal. Vostès
son els que estan demorant una resposta que es tant simple com dir bueno, hi ha ha-
gut una mala gestió i  aquests contractes s’han exhaurit perquè no donem l’abast a
redactar els plecs. Era tant simple com això. Aquesta resposta en la Comissió Informa-
tiva quan es demana és suficient, li garanteixo. És suficient. La resposta a la Comissió
Informativa del perquè l’exhauriment d’aquests contractes una, es torna a fer al.lusió a
la baixa de la regidora Raquel Gracia. La senyora Raquel Gracia es una regidora més.
Es la responsable de l’Àrea, però allà mateix teníem rel regidor d’Esports, al que jo
vaig interpel.lar en aquell mateix moment. Li vaig dir està bé la senyora Raquel Gracia,
es troba en una situació de baixa, te tot el dret del món, però l’Ajuntament no està so-
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bre l’esquena de la senyora Raquel Gracia, eh? I allà hi havia el regidor d’Esports que
desconeixia des de quan estava exhaurit aquest contracte, i és veritat que no estava la
Raquel Gracia per respondre des de quan estava exhaurit el contracte de la Fundació
Pere Tarrés. Però hem trigat, o sigui hem tingut de vindre al Ple a preguntar sobre això
quan la resposta es molt senzilla. La senyora Alcaldessa en un minut ha donat la res-
posta i se ha acabao. Y se ha acabao. O sigui son vostès qui han demorat una respos-
ta i ha anat fent que això agafi un volum que per a res era la nostra pretensió, per a
res. Si, ja està. Jo felicito a la senyora Alcaldessa per la seva claretat a l’hora de donar
una informació, cosa que no ha estat així a la Comissió Informativa i perdoni’m però es
tal qual. I respecte la qüestió d’haver de millorar, evidentment hem de millorar molt,
però jo em pregunto, tant costa millorar l’acta d’una Comissió Informativa que se supo-
sa que es un instrument principal d’informació a l’oposició? Tant costa de millorar això?
Tant costa de millorar que la Comissió Informativa de l’Àrea no vingui blanca? I que les
informacions que es passin sigui passar els panfletos de les programacions culturals
que hi ha programades per a aquell mes en curs, i passar les dades dels ajuts d’urgèn-
cia social? Jo aquesta es la meva segona legislatura, a excepció d’un any que no vaig
estar en aquest Consistori, i porto tots aquests 6 anys demanant el mateix. Si senyor,
si senyor. Porten molt de temps demanant que si us plau les Comissions Informatives
s’utilitzin com el principal instrument de donar comptes a l’oposició, perquè estan crea-
des per a això, i és veritat que poden arribar molts mails amb molta informació, i que
s’han fet molts monogràfics, però en aquest darrer any i mig que jo soc regidora, no hi
ha hagut ni un sol monogràfic de la Comissió d’Acció Social i Cultural, ni un sol. En
aquest any i mig darrer, ni un de sol. Per tant, hem de millorar tots però vamos...tam-
poc estem demanant...”

L’alcaldessa diu: “Evidentment hem de millorar tots, senyora Montañés, i si posem en
evidència el que fem, posem en evidència tot. Quantes vegades s’ha emès informació
que després no ha arribat on tocava? Perquè tots tenim moltes coses a fer, perquè
s’han enviat  coses i s’han fet reunions a les que ha vingut una persona i després no
ha informat a l’altre,i  s’han fet moltes reunions...o sigui, anem a veure, si l’objectiu es
millorar el canals d’informació perquè tothom estigui informat parlem-ne de com ho mi-
llorem. No llencem culpes d’un taulell a l’altre, que es el que estem fent ara. Es el que
estem fent ara, això es un partit de ping pong a veure qui ho fa pitjor. Si parlem de com
ho fem tots de malament, tots ho fem molt malament. El que hem d’intentar es veure
com millorem, això punt número 1. I segon, la Comissió Informativa es de fa quinze
dies. Entremig de la  Comissió Informativa i una Junta de Portaveus i un Ple, hi va ha-
ver una Junta de Portaveus, que si aquest tema preocupava es podria haver preguntat
en la Junta de Portaveus, i en una Junta de Portaveus que vam estar molta estona,
molta estona, reunits. I es podia haver preguntat. No, i el seu regidor va estar amb mi
durant una hora, i no m’ho va preguntar. El mateix regidor que ho ha preguntat en
aquest Ple, va estar amb mi assegut en una taula una hora, abans de començar la
Junta de Portaveus, o sigui que entre línies llegim tots. Entre línies podem llegir tots. Ni
tots som tant bons ni tots som tant dolents. Evidentment s’ha hagués aclarir aquesta
resposta,  evidentment.  I  s’hagués aclarit  en aquesta  conversa.  Escolta’m,  que tinc
aquest dubte...no, però ho fem en un Ple i ho fem com ho fem. Escolta’m, hem de ser
responsables de les coses que fem i com les fem, i no passa res, ja està, aclarit. Punt i
s’ha acabat. No passa res, ja està. Cadascú ha donat la seva opinió i s’ha acabat el
debat. Es que tampoc no ens hem de barallar i no, no es que...no, els que llegim entre
línies son nosaltres. Tots llegim entre línies, tots podem llegir entre línies, i tots podem
donar moltes interpretacions de les coses. Ni tots som tant bons ni tots som tant do-
lents”.
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L’alcaldessa cedeix la paraula a al senyora Atonia Escriva, regidora del grup municipal
del  PP,  que  diu:  “Gràcies,  jo  només  volia  fer...es  que  se  m’ha  passat  ara  amb
aquest...el tema de l’avinguda Tibidabo, el nostre regidor a la Comissió Informativa
d’Urbanisme va preguntar, se li va explicar que en els pròxims dies es mantindria una
reunió per tal d’informar-se, per aquí no res, es un Ajuntament veí que està fent unes
obres i demés. El que sí volíem ja que ha sorgit i s’ha parlat tant d’aquest tema, les for-
mes com sempre ens perden. No ho dic per part de Badia, ho dic per part de Barberà,
que si s’ha de parlar que també es digui, que no es pot donar als veïns i als comerci-
ants de l’avinguda Tibidabo que s’estan fent unes obres per a millorar, per a justificar
els impostos de la gent, dels comerciants de la vorera de la part de Barberà i per a dis-
tanciar els veïns de Badia, perquè en recordem-nos que la part dels veïns de Badia, dit
despectivament una i altra vegada per part de la Policia Local i de la gent que està a
l’obra, es la que manté i que dóna els diners i el pa de cada dia a aquesta banda de
Barberà. Vull dir que està molt bé els projectes, tota la història, però demanem que les
formes i la manera de parlar dels veïns de Badia sigui respectuosa. Només era per ai-
xò, i ho puc justificar amb gent dels comerços i amb mi mateixa que estava davant
amb una persona en concret”.      

Pren la paraula la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Gràcies, senyora Presidenta. Jo només volia fer incís al senyor Quim Duran i al grup
d’AEB que valoren molt les Comissions Informatives. En el nostre cas valorem molt
més els dos o tres mails diaris que ens envien amb informació. També he de dir que
moltes vegades us ha passat, i parlo a vosaltres directament, que els mails han anat
amb un amb anat amb l’altre, però mai potser han anat a parar al lloc on havia d’anar.
Tots tenim un mail institucional. Per què no el fem servir? I d’aquesta manera la infor-
mació no es perdrà, anirà canalitzada al lloc on ha d’anar a parar. Jo no vull que m’ho
enviïn al meu mail personal. Si hi ha un mail institucional per algo s’ha fet. Pregunto”.

L’alcaldessa diu: “Bueno jo crec que en el tema de la informació es el que he dit abans,
crec que s’han de buscar les vies o els canals on millor arribi la informació. Si ha de
ser un mail doncs un mail, si ha de ser un altre mail un altre mail, si ha de ser per cor-
reu per correu, i si ha de ser presencialment doncs presencialment, dintre de les possi-
bilitats i les maneres i possibilitats de tothom. Jo si em permeteu tanco el tema aquí, el
tema de la informació, i el que intentarem es millorar el canals d’informació perquè la
informació s’emeti, i arribi i s’emeti més, i arribi més”.

  
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada
quan són les vint hores i tres minuts, i per a constància, estenc la present acta. En
dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa
  

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Valles. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: ${fax}

32


	 
	Vist  les reunions mantingudes per part de representants d’aquest ajuntament amb els representants legals dels treballadors, al respecte d’aquesta matèria, s’ha plantejat la necessitat d’aplicar aquestes mesures de la forma menys onerosa possible i a l’empara de la legalitat vigent.
	Segon. S’incorpora al CE dels agents i caporals de la policia local de Badia del Vallès la quantitat de 120,77 euros mensual (per 14 mensualitats), com a complement de disponibilitat, amb efectes de l´1 de gener de 2014.
	Tercer. Que el cost anual de la referida modificació a 31 de desembre de 2014, suposa un total de 23670,92 euros amb càrrec a la partida 1502 1321 12101 i de 5868,02 euros amb càrrec a la partida 1502 1321 16000. així mateix diferir l´aplicació comptable de les referides quanties a la nòmina mensual corresponent del personal base de la policia local.
	Quart. Que en el cas, de que es procedeixi al reconeixement del Grup C Subgrup C1, del personal base de les policies locals de Catalunya, no suposarà cap increment retributiu pel agents i caporals beneficiats per aquesta mesura, per tant, la quantia incrementada en el CE del personal base de la policia local de Badia del Vallès, mitjançant el present, serà incorporada al salari base, sent deduïda la part corresponent del CE.

