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9/2011 
  

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2011 
 
Badia del Vallès, 28 de setembre de dos mil onze. 
 
El Ple de la corporació quan son les dinou hores i deu minuts, es  reuneix a la sala de 
sessions de l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió extraordinària sota la presidència de 
l’Alcaldessa senyora Eva Menor Cantador. 
  
Hi concorren els regidors següents: 
 
Sra. Raquel Gracia Peral   PSC 
Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno    PSC 
Sr. Antonio Sabariego Guerrero  PSC 
Sra. Montserrat Jiménez Molina  PSC 
Sr. Antonio Rodríguez Yañez   PSC  
Sra. Montserrat Carbonell Rosell  PSC 
Sr. Joquim Jesús Duran Redondo  AEB 
Sra. Concepción Hurtado Sánchez  AEB 
Sr. Juan Carlos Santervás García  AEB 
Sr. Sergio Escribano García   AEB 
Sra. Antonia Escrivà Castellanos  PP 
Sr. Pablo Ropero Muñoz   PP 
Sra. Saray Muñoz Contreras   PP 
Sr. Eusebio Argueta Chica   ICV-EUiA 
Sra. Marta Figueras Badia    CiU 
Sr. Raul Ortiz Parra    PXC 
 
Assisteix la secretària general la senyora Carme Coll Gaudens i l’interventor senyor Esaú 
Soto Martínez. 
 
 
I. PART DISPOSITIVA 

 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova sense necessitat de lectura l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 27 
de juliol de 2011, atès que tots els membres del consistori disposaven del text abans de la 
sessió. 
 
2. RATIFICACIÓ RESOLUCIONS ALCALDIA 
 
Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament pren la paraula el senyor Sr. 
Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “En este punto ICV-EUiA 
se abstenderá”. 
 
Seguidament intervé el Sr. Joquim Duran, regidor del grup municipal d’AEB, que diu: 
“Nosaltres tenim seriosos dubtes sobre la necessitat que aquesta Corporació reconegui la 
compatibilitat del senyor Hosta, que hem de recordar que és un càrrec de confiança 
d’aquest Ajuntament, que per tant fa una feina política en aquest Ajuntament, que 
nosaltres hem de reconèixer la compatibilitat amb l’exercici d’un càrrec electe a 
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l’Ajuntament de Barcelona per a fer una altra tasca política. Es a dir, si més no, sona 
estrany que una persona que és càrrec de confiança del PSC, sigui al mateix temps un 
càrrec electe del PSC en un altre Consistori. Si més no moralment, i també legalment tenim 
els nostres dubtes, l’AEB votarà en contra d’aquesta sol.licitud de compatibilitat del senyor 
Hosta”. 
 
L’alcaldessa diu: “Només per a aclarir un concepte. Podem estar a favor o en contra del 
seu plantejament, però de fet el tema de les compatibilitats està regulat per llei. Una 
persona que compleix els requisits que marca la llei, nosaltres no podem negar-nos a 
acceptar una determinada compatibilitat, per tant el votar en contra és incomplir la llei per 
part nostra. Nosaltres hem d’acceptar aquesta compatibilitat perquè te el dret. El dret 
l’assisteix a poder exercir un càrrec electre. Un altre cas son les consideracions que 
cadascú pugui prendre o pugui tenir al respecte d’aquesta decisió, o respecte que aquesta 
persona estigui o no estigui a l’Ajuntament. Però de fet, legalment no podem dir el contrari. 
Només per a aclarir aquest concepte”. 
 
 Seguidament intervé el Sr. Joquim Duran, regidor del grup municipal d’AEB, que diu: “Si 
més no, ètica i moralment nosaltres votarem en contra, i votarem en consciència. En tot 
cas, considerem que si després el senyor Hosta li assisteix la llei, podria recórrer la decisió 
que prengués aquest Ajuntament. En tot cas, l’AEB votarà en contra d’aquesta 
compatibilitat”. 
 
Es passa seguidament a la votació de la proposta, que s’aprova per 7 vots a favor (PSC), 6 
abstencions (PP, ICV-EUiA, CiU, PXC), i 4 vots en contra (AEB). 
 
S’acorda: 
 
Ateses les resolucions dictades per l’Alcaldia susceptibles d’ésser ratificades pel Ple de 
l’Ajuntament, es proposa la ratificació literal de la següent: 
 
Resolució núm. 630/2011, de 29 de juliol de 2011, de reconèixer al senyor Xavier Hosta 
Rovira, funcionari eventual d’aquesta Corporació, la compatibilitat en l’exercici del càrrec 
de conseller del districte Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. 
 
3. APROVACIÓ DEL PROJECTE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ AL FRONT DEL RIU SEC DE MUNICIPAL DE BADIA DEL VALLÈS 
 
Es dóna lectura de la proposta presentada.  
 
L’alcaldessa diu: “Jo mateixa presentaré el punt i després donaré paraules. 
Avui penso que és un dia molt important per aquesta ciutat. Avui presentem a la aprovació 
d’aquest ple la modificació puntual del Pla General Metropolità, i amb ell encetem una 
etapa nova que marcarà sens dubtes el futur de la nostra ciutat. 
 
Amb les transformacions planificades en el nostre entorn, Badia havia d’adaptar-se i 
preparar-se per les oportunitats que aquestes transformacions suposen per la nostra ciutat. 
I això és el que hem fet amb aquest document. 
 
És un projecte de ciutat i per tant de tots i de totes, no és un projecte només de l’equip de 
govern, és un projecte en que ha de participar tothom.  
 
Agraeixo el treball i les aportacions de tots els grups que fareu possible avui la aprovació 
d’aquest document i que, em consta que continuareu treballant en la mateixa línea durant 
tot el procés de desenvolupament de la modificació, amb aquest esperit constructiu que 
heu demostrat.  
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Plegats hem vista la importància d’aquesta transformació per al futur de la nostra ciutat, i 
hem estat capaços d’arribar a acords, anteposant la construcció de ciutat per sobre de la 
lluita partidista, i plegats serem capaços de construir un futur millor per la nostra ciutat.  
 
Vull agrair molt especialment el treball i dedicació dels meus companys, Antonio Sabariego 
i Juan Antonio Lancho per les llarguíssimes jornades de treball durant aquest tres anys, per 
totes les hores enmerçades en aconseguir el millor per la nostra ciutat. 
 
Aquest document ha comptat amb el suport dels tècnics de l’àrea metropolitana de 
Barcelona que han fet una feina impecable i un assessorament exquisit.  
 
La aprovació d’avui és la culminació de tres anys de feina, però també marca el punt de 
partida del veritable procés de transformació de la ciutat. El desenvolupament d’aquesta 
modificació concretarà i definirà molts aspectes i tindrà com a resultat que tot el que aquí 
es planteja es converteixi en una realitat. Tenim per endavant un procés de molta feina en 
la que hem de comptar amb tothom, no només amb la resta de forces polítiques, sinó 
també amb la nostra ciutadania. 
 
Aquest document reformula en primer lloc l’ordenació dels sòls situats al límit amb 
Sabadell. Aquest límit de Badia no es configura avui com un front urbà, al contrari, dona 
l’esquena a un territori en ple desenvolupament i recentment urbanitzat com és Sant Pau 
del riu Sec. 
 
 
Amb aquesta modificació renovem la façana de Badia del Vallès, al seu límit amb Sabadell, 
millorant la mobilitat interna i el traçat dels nostres carrers, a més configurem aquest límit 
com un front urbà que dona continuïtat al desenvolupament de sant Pau de Riu Sec, 
afavorint la cohesió i consolidant un model territorial globalment eficient.  
 
Amb aquest document dotem al municipi d’una base comercial i terciària més potent per 
poder implantar noves activitats què, a banda de fomentar la inversió, puguin generar llocs 
de treball i noves oportunitats per als nostres ciutadans i ciutadanes, i fonamentar una 
base econòmica que contribuirà, sens dubtes a consolidar fonts d’ingressos municipals. El 
desenvolupament urbanístic del sector confrontant de Sant Pau del riu Sec es troba 
pràcticament finalitzat, i és sens dubtes una oportunitat per la nostra ciutat. 
 
Reordenem també l’àrea urbana compresa entre la línia de ferrocarril i l’avinguda del 
Tibidabo, (on actualment estan les IEM exteriors), amb usos industrials, terciaris i“zona 
verda”, i establim també la ubicació de les nostres instal·lacions esportives exteriors on es 
troben a la actualitat, però amb una millor estructura viària i amb una millor connexió amb 
Barberà.  
 
Redefinim també l’àmbit de la zona qualificada d’equipaments comunitaris de l’Antonio 
Machado vell, assolint major superfície d’equipaments i millorant la connectivitat amb 
Barberà. 
 
Concretant, tot això suposa redibuixar i redefinir tot el conjunt de sistemes, des de zones 
verdes, equipaments comunitaris i vialitat: 
 
Com a millores de vialitat com més destacades poden dir que preveurem un nou vial que 
possibilitarà l’accés i doni front a l’IES Federica Montseny i els edificis d’ús terciari que es 
plantegen al front de Sant Pau de riu Sec, augmentant la connectivitat amb la xarxa viària 
existent.  
 
Projectem un vial que connectarà l’avinguda del Mediterrani –en el punt d’accés a Badia 
des de la carretera de Cerdanyola- amb el vial recentment construït al sector “Sant Pau de 
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riu Sec”; assegurant el desviament del trànsit de pas perquè no transcorri per l’interior del 
nucli urbà. 
 
Millorarem espais lliures, equipaments i zones verdes. 
 
Reconeixem les instal·lacions esportives situades per sobre de l’avinguda Tibidabo, es a dir, 
el poli vell. 
 
Reordenem de l’àmbit de l’antic Casal de Joves amb l’objectiu de preveure una més adient 
connexió viària amb l’entorn, unes millors zones verdes, i preveiem la futura implantació 
d’un equipament municipal apte per a diferents usos dotacionals. 
 
Preveiem un sistema de zones verdes a l’entorn de riu Sec (aquest darrer ja urbanitzat), 
possibilitant una continuïtat amb tota l’ordenació que ja està feta al voltant del riu Sec, i 
amb una continuïtat amb els espais lliures provinents d’aquest sector. 
 
Amb tota aquesta operació augmentem l’edificabilitat global de l’àrea subjecta a la 
modificació del planejament, es a dir, incrementem el sostre per a zona comercial, terciària, 
industrial respecte del planejament anterior, per tal de generar més activitat econòmica i 
més riquesa per la nostre ciutat. 
 
A la “zona industrial”, on està ubicat l’antic poliesportiu, es preveu mantenir la mateixa 
edificabilitat atorgada pel planejament anterior, però disposada d’una manera més eficient, i 
competitiva. 
. 
Al frontal de Sant Pau de riu Sec es preveu ubicar una zona terciària, destinada a la 
implantació d’un edifici, per a ús fonamentalment comercial. 
 
I al sector de “Porta Badia”, que es la parcel.la al costat de l’Ikea, es preveu situar-hi una 
edificació per a usos terciaris, i comercials. 
 
En definitiva, el document que presentem avui, suposarà sens dubtes la oportunitat que la 
nostra ciutat necessita pel seu creixement urbà, social i econòmic, avui el presentem al ple, 
i a partir de demà a la ciutadania, obrint un procés de participació ciutadana que permeti a 
la nostra ciutadania tenir un coneixement complert de la modificació i poder respondre a 
tots els seus dubtes i recollir les seves aportacions, mitjançant un procés clar, intel·ligible i 
transparent.  
 
Torno a donar les gràcies als grups que recolzaran aquest document,.CiU, ICV-EUiA i PP, 
amb el compromís recíproc de seguir treballant plegats en la concreció i desenvolupament 
de aquesta transformació”. 
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Marta Figueras, regidora del grup 
municipal de CiU, que diu: “Estic d’acord amb vostè quan afirma que avui es un dia 
important perquè s’aprova el projecte de modificació puntual del Pla General d’Ordenació. 
Nosaltres des de CiU hem de dir que estem descontents amb el procés que ha permet 
generar aquest document. Vostè ha comentat que es una feina de tres anys, i a nosaltres, 
a la resta de grups, malauradament no se’ns ha permès participar en l’elaboració d’aquest 
projecte. Ens hagués agradat formar part d’aquest projecte d’elaboració. Ens hagués 
agradat que les diverses sensibilitats que formen part del Consistori poguessin hagut viure 
el naixement del document. Malgrat això, hem de dir que també agraïm que el PSC evités 
presentar-lo abans de les eleccions com era la idea inicial, vam veure aquí un canvi 
d’orientació i de direcció respecte a com es treballava aquest tema, i vam començar a 
veure com el PSC realment creia que això no era un projecte de govern, sinó un projecte de 
ciutat. A partir d’aquell moment, se’ns inclou a les reunions amb diversos tècnics de l’Àrea 
Metropolitana i on s’escaigui, per explicar-nos les diferents mesures del projecte, tenint 
l’oportunitat de preguntar els nostres dubtes, es tenen en compte les nostres 
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modificacions, les nostres propostes, etc. Malgrat estar descontents amb el procés, el que 
des de CiU reconeixem perquè és evident, i a més és un tema bastant objectiu, no crec 
que formi part de l’ideari de ningú, aquest projecte es necessita. A veure, Badia del Vallès 
necessita ser viable. Necessita ser viable econòmicament. Necessitem generar riquesa, 
necessitem activar l’economia. Anem amb molts anys de retard, i som també conscients 
de que aquest és el tret de sortida a una exposició pública que permetrà realment modificar 
tot allò que sigui necessari, i que podrà ser com vostè acaba de dir dels diferents grups 
polítics, però també de les entitats i dels ciutadans individuals que així ho considerin. 
Tothom podrà formar part d’això, de tal manera que aquesta modificació puntual es la base 
sobre la qual treballar. Aquest es el motiu també pel qual nosaltres, a la lectura que s’ha 
fet, hem demanat una petita modificació però que creiem simbòlica, que es el termini que 
no fos d’un mes sinó mínim de dos mesos. Mínim vol dir això, mínim, que si realment es 
necessita més temps per a treballar-ho, que poguéssim apel.lar-hi. Per tant, tenim en 
compte tot això, i tenint l’absoluta certesa de que les nostres propostes seran 
benvingudes, nosaltres votarem a favor com vostè ja ha avançat”. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Sr. Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d’ICV-EUiA, que diu: “Algunas cosas ya las ha mencionado la representante de CiU. 
Nosotros a finales de marzo de este año, antes de las elecciones se nos hizo llegar una 
propuesta de modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana, de entrada ya lo 
veíamos positivo, la propuesta no era mala, era muy buena para Badia, porque des del 
2008 nosotros estamos padeciendo una profunda crisis, y creíamos que era el momento de 
intentar normalizar esta situación en estos terrenos llamados rotonda de Badia y porta de 
Badia. Esto no es una modificación cualquiera, estamos hablando de modificar 30 y pico 
por 100 de nuestro suelo municipal, estamos hablando de modificiar 36.000m2 de cambiar 
sus usos de todo este territorio, y esta no es una modificación cualquiera. Entonces, por lo 
tanto, la fuerza política d’ICV-EUiA, a la que me toca representar en este Consistorio, y a 
la que he representado en todas las diversas reuniones que hemos mantenido con los 
técnicos, tanto del Àrea Metropolitana como con los responsables de la gestión económica 
y empresarial de esas dos parcelas que he mencionado, de la inmobiliaria Parsur y de 
Ventoreig, SL, que son con los que firmarán el convenio para que esta gestión se pueda 
realizar con absoluta normalidad. Nosotros hemos hecho un trabajo, hemos hecho tres 
jornadas de trabajo muy importantes, quiero agradecer a los compañeros de IC y de 
Esquerra Unida, y principalmente a los vecinos que nos han acompañado en estas jornadas 
de trabajo, a los vecinos que nos han acompañado en visitar los terrenos en cuestión que 
se modifica, y que van a ser y les dicho lo que proponen hacer en en esa zona, hemos 
hecho una serie de propuestas al equipo de gobierno, que era el responsable de presentar 
esta propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana, han dicho, se han 
comprometido y vamos a hacer que se cumplan, y que se lleven en el proceso de 
enmiendas, como son adecentar toda esta zona del rio Sec, crear una zona de picnic, de 
ocio y de ordenación de toda esta zona que está totalmente abandonada en los últimos 30 
años, y no sólo esto sino que pueden aprovechar otras cuestiones con este proceso, que 
viene la ola de modernización de este proyecto del parque empresarial de Sant Pau de riu 
Sec. Creemos nosotros ICV-EUiA que es un proyecto importante para la ciudad, que no es 
lo único pero sí que es importante, donde se pueden intentar resolver muchas de las 
dificultades que tiene el municipio ahora, y por estas razones que ya he expuesto, nosotros 
ICV-EUiA en esta aprobación inicial, daremos el apoyo positivo”.   
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Antonia Escrivà, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “El planteamiento de esta primera aprobación del Plan General Urbanístico, 
tenemos que remontarnos un poco al pasado, a pesar de que en un principio nosotros 
estábamos en contra, dado que el período en el cual se presentó consideramos que no era 
el adecuado, es una forma de que el municipio de Badia genere unos ingresos, genere un 
horizonte abierto hacia municipios tanto colindantes, como para medios de ingresos. 
Tengamos en cuenta que los 38.000m2 los cuales van a ser objeto de esta remodelación, 
de este nuevo planteamiento, además de incluir zona verde, carretera y demás, nos abre 
una amplia posibilidad hacia un problema que todos sabemos, por lo menos por parte del 
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PP es el más grave, que es el desempleo. Según ayer el Sr. Obón en la reunión, después de 
preguntarle nos manifestó, aproximadamente se generarán unos 1.000 lugares de empleo. 
Creemos que eso es una razón más que suficiente como para aprobar un plan de estas 
características, teniendo en cuenta el paro que hay en Badia, teniendo en cuenta la 
situación actual y el fondo, la generación de inversión que va a suponer esto, no podemos 
otra cosa que votar a favor de este planteamiento urbanístico. Otra cosa es que con el 
equipo de gobierno, en cuanto a equipamiento, ubicaciones y demás, lleguemos a ponernos 
de acuerdo. Pero que el Plan ¿Es una buena medida para Badia? Es buena. Por lo tanto, 
votamos a favor”. 
 
Seguidament intervé el Sr. Joquim Duran, regidor del grup municipal d’AEB, que diu: 
“Senya Alcaldessa li prenem la paraula. Tant de bo en uns mesos, aquest projecte sigui el 
projecte de tots, i que tothom el pugui sentir com seu, no com fins ara. De tota manera és 
una oportunitat. El camí és llarg, tenim molta feina a fer per endavant, aquí s’estan parlant 
al meu entendre, d’una forma diríem lleugera d’uns llocs de treball que si em permeteu la 
redundància, s’haurà de treballar i sobretot s’haurà de veure. M’agrada sentir la senyora 
Alcaldessa de forma honesta afirmar que contribuirà a l’economia, a millorar l’economia i 
els ingressos d’aquesta ciutat. Però siguem honestos. Els problemes d’aquesta ciutat van 
molt més enllà del que podrà aportar aquesta modificació. Dit això, des de l’AEB 
considerem que és una proposta de gran importància. Es un dia important per a Badia, 
certament. Considerem que aquesta proposta de modificació puntual del Pla General hauria 
de ser generadora d’un model de ciutat a llarg termini, i que s’hauria d’haver construït a 
partir d’un ampli procés de consulta i de participació ciutadana. Un procés que hauria de 
començar per donar explicacions a la ciutadania respecte dels motius del partit del govern 
per a canviar de pla. Haurien de donar explicacions de perquè el Pla vigent des de l’any 98, 
no ha funcionat. Un Pla que es va aprovar amb el recolzament de CiU. Un Pla que es va 
aprovar l’any 98 per donar viabilitat a la independència municipal. Un Pla de l’any 98 que 
justificà el canvi d’ubicació del poliesportiu per a crear una zona industrial, de la qual a 
Badia ningú ni sap, ni espera ni es coneix. Un fracàs. Mentrestant, hem perdut 13 anys. 13 
anys d’espera. És cert que només es tracta de l’aprovació inicial, i que aquesta modificació  
enceta, però hi ha un període d’informació i d’al.legacions, però per a nosaltres, per a l’AEB 
que això és insuficient. Considerem que el primer document a aprovar, és a dir el d’avui, 
hauria d’haver sortit després d’un procés ample i seriós de participació ciutadana, a través 
del qual l’equip redactor pogués copsar el que necessita i demana Badia, i no només l’equip 
de govern municipal. Més encara després dels darrers resultats electorals. Després d’un 
episodi inicial d’intentar tirar endavant l’aprovació d’una part abans de les eleccions, 
recordem tres dies abans de començar la campanya electoral. Després d’un altre episodi al 
mes de juliol, en el qual s’anunciava la seva aprovació, poc abans del Ple es desdiuen i 
diuen que ho tiraran enrere, perquè sembla ser que en pocs dies d’antelació, que hi ha 
algun problema encara no resolt sembla ser. Finalment ens presenten ara fa 10 dies aquest 
nou Pla per aprovar-ho en el dia d’avui, en un nou intent d’aprovació que creiem que queda 
prou clar que l’equip de govern ha fet ben pocs esforços per incloure ningú en aquest 
projecte. Pocs esforços per a cercar el consens del qual parlen tant sovint. Des de finals de 
l’any 2009, en el que vam sentir a parlar per primer cop algú del govern socialista sobre la 
intenció d’aquesta modificació, han tingut prou temps per a intentar tenir en consideració 
l’opinió de la ciutadania i les forces polítiques, i res d’això no s’ha fet. O al menys no s’ha 
fet de la manera en que nosaltres considerem suficient. Compartim des de l’AEB la idea 
que l’àrea de desenvolupament econòmic de la ciutat estigui situada principalment, en la 
franja a tocar amb el polígon de Sant Pau de riu Sec, i que l’antic poliesportiu continui 
essent principalment una zona esportiva. De fet, això és un reconeixement a l’AEB que ja 
va portar, i aposar aquesta possibilitat a l’inici del debat del primer Pla General de Badia, i 
que la va presentar com al.legació a la proposta presentada pel PSC i per CiU a l’octubre 
de l’any 1998. Creiem doncs, que el principal element de canvi que es planteja ara és en 
essència el que nosaltres venim defensant des de fa 15 anys. I és per això que nosaltres 
no podem votar de forma contrària. No podem, no podem. I explicarem el perquè no 
podem votar favorablement. Creiem que les coses no es poden fer de la manera que les 
està fent el govern municipal del PSC. L’equip de govern decideix canviar de Pla. No 
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explica a ningú perquè. No reconeix el fracàs de l’anterior Pla, ni en dona el motius. No 
explica com es salven es desavantatges que llavors veien en aquesta opció, l’opció que ara 
presenten. Tenim aquí les al.legacions que va fer l’AEB, i la resposta de l’equip redactor del 
Pla del 98. Si s’escau, ho posem a disposició de la secretària, o de qui vulgui consultar-ho, 
aquesta documentació. Finalment, intenta aprovar-ho a corre cuita a finals de l’anterior 
legislatura amb l’oposició unànime de la resta de grups municipals. Passades les eleccions i 
sense entendre el que significa la nova representació municipal, el torna a presentar a 
aprovació, retirant-lo de nou a última hora per uns problemes tècnics, encara ara no 
explicats, ni sembla ser resolts. Així no es pot pretendre que cap grup municipal fora del 
PSC, o almenys així ho veiem nosaltres, veiem que en essència és una proposta que 
considerem nostra. Fins aquí ho han fet prou malament. Què passa ara? A partir d’aquest 
moment s’inicia un procés d’al.legacions per aquest Pla que dóna l’oportunitat al govern 
municipal d’intentar fer les coses millor. No únicament de deixar passar el temps, encara 
que ampliïn el legalment previst, sinó que cal actuar. Si consideren com nosaltres que una 
proposta d’aquesta importància, que hauria de ser generadora d’un model de ciutat a llarg 
termini, s’hauria de construir sobre el més ampli consens polític i social possible, haurem 
de treballar per a aconseguir el recolzament dels grups municipals aquí presents. No podem 
parlar pels altres evidentment, però podem dir-los què necessitaria l’AEB per a poder 
recolzar el nou mapa de requalificació dels terrenys de Badia, que és del que es tracta. 
Bàsicament tres punts. El primer passaria perquè l’equip de govern expliqués a la 
ciutadania perquè no va funcionar l’anterior Pla. Recordem que entre d’altres coses, l’any 
96 va ser el que va motivar la sortida de l’AEB a l’any 96. Dos. Que expliqui des de l’equip 
de govern, com se salven ara aquests desavantatges de la proposta de l’AEB que fins ara 
eren insalvables. Aquestes propostes les tenim aquí, un dels desavantatges era el fet que 
una part molt important d’aquesta ubicació correspon a terrenys privats, fins avui 
qualificats com a zona verda, el que representa una doble dificultat de requalificació 
d’aquesta, i de pèrdua de capacitat d’iniciativa municipal després, en cas d’arribar-se a 
aconseguir la requalificació, que es del que estem parlant avui. El segon punt del qual ho 
veien com un impossible en el seu moment, era el fet que en la part en què els terrenys en 
qüestió si son públics, existeix l’Institut en funcionament, i sense cap iniciativa ni garantia 
de trasllat, a diferència del que passa amb una part de les instal.lacions esportives, que ja 
tenen en curs el procés de reubicació. Ens agradaria que ens expliquessin perquè allò que 
en el seu moment era impossible, ara sembla molt fàcil. I el tercer punt ha quedat clar. 
Perquè nosaltres poguéssim donar recolzament a aquesta proposta, seria que l’equip de 
govern acceptés un veritable procés de participació ciutadana, amb unes característiques 
que puguem definir-lo entre tots, però que per a nosaltres l’AEB, com a mínim hauria de 
tenir els següents punts: que la informació vagi als ciutadans, que aportin la suficient 
formació per a que puguin opinar de forma fonamentada sobre allò que els afectarà, i que 
hi hagi el compromís que aquest procés serà vinculant en el sentit d’incloure les propostes 
majoritàries. Per tant, reiterant que no estem d’acord amb el procés seguit fins ara, que 
acabem donant recolzament o votant en contra de l’aprovació definitiva, dependrà en gran 
mesura del que faci l’equip de govern en el temps, entre una votació avui, i l’altra. Ja que 
si es porta la iniciativa es qui porta la iniciativa, i de qui ha sortit la idea de fer aquest canvi 
ara. Cap de nosaltres pot saber si fer aquests canvis donarà el resultat definitiu esperat, o 
si tornarem a fracassar. S’ha de fer una aposta. Raonada, però una aposta. Nosaltres 
voldríem que, ja que no sabem com sortirà, almenys sigui una aposta amplament 
compartida política i socialment. Caldrà veure si el PSC també ho vol, i estar disposats a 
treballar per a aconseguir-ho. Si així ho fa, comptarà amb la nostra aprovació definitiva”. 
 
L’alcaldessa diu: “Per aclarir un parell de coses. Perquè quedi clar en que consisteix aquest 
procés, per a no arribar a plantejaments equivocats des del començament. El que estem 
fent avui, es l’aprovació inicial d’una proposta de modificació de planejament, del Pla 
General Metropolità, que el que suposa es la ordenació d’un seguit d’usos. No suposa la 
urbanització de cap tipus de zona, que això es el que es plantejarà un cop arribi l’aprovació 
definitiva. Aquesta aprovació definitiva probablement trigui un any, perquè ha de comptar 
amb els informes favorables d’un munt d’organismes de la Generalitat i d’altres tipus 
d’organismes. Evidentment nosaltres vam intentar adelantar el més possible l’aprovació 



 8 

inicial d’aquest projecte per avançar en el temps l’efectiva implantació o implementació 
d’aquest Pla General d’Ordenació Urbana. El que va passar, jo els hi explico tot el que va 
passar, evidentment, en el moment en que l’equip de govern planteja quin tipus d’usos o 
quin tipus de canvi d’ordenació vol fer a la nostra ciutat, des de la perspectiva política, es 
a dir, que volem fer, nosaltres ho vam plantejar.  Evidentment tota la feina posterior, que 
és una feina tècnica, es a dir, nosaltres diem que volem que la zona del poliesportiu sigui 
zona industrial i zona esportiva, que la zona de la rotonda o del costat del front del riu Sec 
sigui una zona comercial, intentant treure el millor profit per a la nostra ciutat, des d’una 
perspectiva econòmica i una perspectiva urbanística, es a dir, que tota la construcció o tot 
el desenvolupament dels nostres carrers, siguin el que Badia necessita. No el que 
desenvolupi el Pla impongui. Tota aquesta feinada, que es una feinada tècnica, que es el 
que ha trigat tant de temps, es una feinada que han fet els tècnics de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, que son els que saben. Nosaltres el que vam fer es allargar el procés. Cert. 
evidentment que nosaltres ho vam reconèixer en el moment en que nosaltres plantejàvem 
l’aprovació del document, nosaltres teníem que haver fet més, o haver tingut un temps 
més ample per a conèixer aquest document tècnic que fins abans de les eleccions no vam 
tenir. I per aquesta raó nosaltres vam decidir posposar l’aprovació del ple a després de les 
eleccions. Perquè evidentment també enteníem que no era el millor moment. Nosaltres no 
vam plantejar l’aprovació al ple, no vam arribar a ser plantejat l’aprovació al ple. Nosaltres 
vam plantejar als grups l’aprovació al ple, els grups vam demanar que necessitaven més 
temps per a mirar-se el document, i nosaltres no vam plantejar l’aprovació al ple.  Després 
hem engegat un procés de consultes. El document el tenen des del mes de març-abril, va 
ser quan es va fer la primera presentació del document. Van venir els tècnics a fer les 
consultes necessàries. Nosaltres vam plantejar que totes les consultes necessàries per part 
dels grups, tots els dubtes tècnics que es podien plantejar en el procés (això estem parlant 
del mes d’abril), que es poguessin plantejar, perquè es un document tècnic, tenir temps 
més que de sobres per a consensuar un document. Hi ha dues maneres de treballar. 
Evidentment. Hi ha dues maneres de qualificar el treball que es fa per part dels grups 
polítics d’aquest Consistori. Es el punt de vista que te l’AEB sobre la resta dels partits 
polítics, i el que els partits polítics considera que ha de ser el mètode de treball. Hi ha 
grups que han optat per a fer una consulta tècnica del document, i valorar realment si era 
el que Badia necessitava, es a dir, veure si amb aquest document es podia treure tot el 
profit que aquesta ciutat necessita en aquest moment, i es el que han fet. Amb les 
consultes tècniques pertinents, i amb les aportacions pertinents que també han fet. Hi ha 
vàries maneres d’afrontar el futur. Remuntant-se al 1998 i demanar explicacions a aquesta 
alcaldessa, que probablement acabava d’arribar a aquesta meravellosa terra, o plantejar-se 
el futur de com hem de fer per a construir entre tots plegats, que es la nostra obligació de 
tots els que estem asseguts, quin es el futur que volem per a aquesta ciutat. Nosaltres no 
ens hem amagat en cap moment, perquè entre d’altres coses, nosaltres vam plantejar en el 
nostre programa electoral aquesta modificació de planejament. Amb fotos i coses. Totes 
les vegades que jo he parlat públicament d’aquesta història, jo he plantejat quina era la 
proposta del PSC, com la resta de grups han fet en els seus programes electorals 
pertinents. Després hem consensuat una proposta tots els grups. I els grups han treballat. 
Vostè diu, senyora Alcaldessa, no deixi passar el temps. Bueno, podem parlar de com es 
deixa passar el temps, i com s’ha d’intentar fer les coses millor. Diu que condició sine quan 
non per a desenvolupar un plantejament general és explicar perquè no va funcionar 
l’anterior, doncs miri, perdoni que li digui, el problema fonamental d’aquest  Pla General o 
el que s’ha de valorar d’aquest Pla general, es si es el que aquesta ciutat necessita. Cosa 
que vostès penso, o almenys no han fet cap tipus d’aportació al respecte. El tema de que 
després vam retirar el document i que no es va explicar perquè, perdoni, jo a vegades tinc 
la sensació de que quan explico les coses o es que no se’n vol sentir, o no se m’entén, 
perquè ho he explicat. He explicat el perquè. El tema del IES que també planteja, també ho 
he explicat. Que hem fet en ensenyament. Que hem fet amb el departament, i que volem 
fer per a aconseguir que això sigui el que Badia necessita. També he plantejat que si al 
final no tenim l’informe favorable del Departament d’Ensenyament, ens tornarem a seure 
per a plantejar que fem. I ho he explicat. I he explicat les passes que s’han donat. I 
continuaré parlant amb el Departament d’Ensenyament. Per la qual cosa, vostè ha dit, 
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“dependrà de l’equip de govern que l’AEB voti a favor o voti en contra. O no, o dependrà 
de l’AEB si vol votar a favor o vol votar en contra. Evidentment que s’absté mai 
s’equivoca, senyor Duran. Qui s’absté mai s’equivoca. I a vegades, quan un agafa la 
conclusió de que abstenint-se es “como que dudamos de que esto sea así me abstengo”, 
es molt fàcil. Es la postura fàcil. Perdoni’m que li digui”. 
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Antonia Escrivà, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “Yo he solicitado la palabra porque me he sentido aludida por un comentario en el 
principio de la intervención del Sr. Portavoz de la AEB. Cuando ha exclamado que hay 
declaraciones que se hacen a la ligera. Desde esta formación política, un tema como es el 
futuro de Badia, que es su futuro social, económico, urbanístico, etc. no hablamos a la 
ligera. Podemos equivocarnos, lógicamente, como cualquier ser humano. Pero comentarios 
a la ligera en cuanto a un proyecto en concreto, estudiado, mirado, remirado, preguntado y 
con unas miras amplias de cara al futuro, y de cara a lo que genera o puede generar, no. A  
la ligera no, Sr. Quim”.   
 
 Seguidament intervé el Sr. Joquim Duran, regidor del grup municipal d’AEB, que diu: “Per 
al.lusions primer contestaré a la senyora Antonia.  Anem a veure.Vivim temps d’incertesa, i 
en aquests temps alimentar l’esperança i les il.lusions de persones que estan en atur em 
sembla lleuger. Son opinions. Això sobre la senyora Antonia. Sobre la senyora Alcaldessa 
anem a veure, nosaltres no qüestionem el document tècnic, perquè el document tècnic en 
gran mesura recull allò que l’AEB proposava l’any 98. Vostè diu, ja que miren enrera i tal. 
Doncs si senyora. Si. Hem de saber d’on venim per a saber a on anem. Hem de saber d’on 
venim, i perquè estem on estem, evidentment, no hi ha altra opció que actuar. A Badia ja 
no li queda més temps. No tenim més temps. I vostè ho sap perfectament que no tenim 
més temps, per diversos motius. Vostè parla d’uns informes favorables, d’un procés que 
s’engega a partir d’avui. Evidentment, només faltaria. Es un procés legal que està 
establert, d’un munt d’organismes. Però nosaltres ens preguntem,i si la ciutadania decideix 
que no vol, la gent del carrer Oporto decideix que no vol tenir un carrer darrera els seus 
blocs, entre el carrer Oporto i l’Institut, de tres carrils? Vostè canviarà aquest projecte? El 
tirarà enrera o ens remetrem a allò que diuen els tècnics que Badia necessita? Jo crec que 
des de l’any 2008 i amb la crisi que arrosseguem, on hi ha tants tècnics, tants 
economistes, tants arquitectes, tants urbanistes que ens diuen que és el que necessitem, 
que potser està arribant el moment de que la ciutadania decideixi per ella mateixa que és el 
que li convé, no que vingui un tècnic forani a fer un informe tècnic impecable, nosaltres no 
estem qüestionant, el qüestionament de l’AEB no es un qüestionament tècnic, es un 
qüestionament polític i de funcionament, claríssim a més a més. Estem qüestionant la 
forma de procedir del PSC en tot aquest procés. De bon començament. Es això que 
qüestionem”. 
 
L’alcaldessa diu: “Torno a repetir. Això es l’aprovació inicial. Quan arribi i acabin tots els 
plaços d’exposició pública, de participació ciutadana, de consulta amb les administracions, 
es farà l’aprovació definitiva. Es a dir, el que estem aprovant avui és l’inici de un procés. 
D’un procés en el que es pot parlar de moltes coses. I vostè ha dit molt bé, el document és 
boníssim. Fins i tot coincideix amb el posicionament de l’AEB. I jo li concreto, el que avui 
s’aprova és el document. Vostè ha dit, no tenim més temps. Evidentment. Com que jo se 
que no tenim més temps, i vostès demanen l’ajornament de l’aprovació inicial, jo li dic: no, 
no s’ajorna l’aprovació del procediment inicial. S’aprova avui. Perquè queda molt de temps 
per a treballar-hi aquest document, i el que hem de fer és explicar a la ciutadania en què 
consisteix aquest document, i es el que farem. Perquè la gent decideixi si li agrada o no li 
agrada el model de ciutat que proposa, perquè es el que Badia necessita, o el que nosaltres 
pensem que Badia necessita. Evidentment ha gent ha de decidir, però ha de decidir sobre 
una base. Perquè jo no soc urbanista. Jo a priori puc plantejar-me com vull que sigui la 
meva vorera. Però algú m’haurà de dir les avantatges i els inconvenients del plantejament 
inicial que jo m’estic fent, perquè potser jo vull una vorera de 5 m. perquè m’agrada molt 
l’amplada d’una vorera de 5 m., i algú m’haurà de dir, escolti però ha de plantejar-se que si 
vostè vol fer una vorera de 5m. no podrà posar això, o no podrà tenir espai d’aparcament, 
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o no podrà tenir un trànsit, i no podrà passar un autobús, o no podrà passar una ciclo-via. 
Tot això és un treball tècnic. Els tècnics han de plantejar com es pot fer, i nosaltres decidir 
si això és el que nosaltres volem. Però no prèviament, perquè això portaria anys, i anys i 
anys. I fixi’s el que jo dic. Vostès han plantejat que no s’ha fet res, que portem anys 
d’espera, que estem endarrerits. Que jo sàpiga, en tot aquest llarg temps, del que jo conec 
com a regidora des del 2003 puc parlar, l’AEB no ha fet cap proposta de modificació del 
planejament seriosa, presentada a l’equip de govern. Almenys que jo sàpiga. I clar, perquè 
jo ho sàpiga, com a regidora que soc, s’hauria d’haver plantejat i parlar entre tots, i jo no 
soc conscient d’aquesta modificació de plantejament. Si vostès plantegen que això no 
funciona des de l’any 1998, escolti’m, han consultat a la ciutadania com volien que fos el 
model de ciutat? Vosaltres heu engegat cap tipus de procés? Ah. Fixi’s. Doncs es molt 
irresponsable per part seva, si vostès han fet propostes de consulta popular, no fer-les 
arribar a aquesta institució. Em sembla molt, molt irresponsable essent vostès regidors 
d’aquesta Corporació. Perquè si la informació és seva i no la plantegen, és una 
irresponsabilitat”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Sergio Escribano, regidor del grup 
municipal de l’AEB, que diu: “Te assegut a la seva dreta al senyor Juan Antonio Lancho, 
que des de fa uns quants anys és el regidor d’Urbanisme. Nosaltres sí que fem procesos 
participatius, més que res per a desenvolupar absolutament tot el nostre programa. El 
nostre programa ve el plantejament de l’AEB. I nosaltres sí que hem fet arribar a aquest 
Consistori les nostres propostes. Hem fet una reunió amb el senyor Lancho i li hem 
plantejat com veiem nosaltres el desenvolupament urbanístic de la ciutat, i d’aquesta 
reunió, sinó vaig equivocat perquè ara parlo de memòria, potser fa un any i mig o dos 
anys. Aquesta va ser la primera i la última reunió que vam fer. Per tant, no és veritat el que 
està dient”. 
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Marta Figueras, regidora del grup 
municipal de CiU, que diu: “A mi si em permeteu, no entraré en aquesta discussió a dues 
bandes, perquè no es la intenció de la portaveu de CiU en cap cas entrar en conflicte amb 
l’AEB, només faltaria. Però la veritat és que a arrel de tota aquesta discussió i de tot 
aquest debat, a mi se m’ha generat una recança que m’ha impulsat a explicar potser una 
mica més, un dels motius pels quals CiU ha decidit donar suport a això, i parlo de CiU, de 
la postura de CiU, després vostès si volen continuen discutint-se. Vostè ha comentat, 
senyor Duran, que a Badia no li queda més temps, i estic absolutament d’acord. Vostè ha 
comentat que anem amb 13 anys de retard i estic absolutament d’acord. Per això dic que 
no em penso barallar amb l’AEB, estem d’acord. Veient una mica el funcionament 
administratiu del Consistori, sabem els regidors aquí presents i segur que molta gent d’aquí 
del públic, que hi ha algunes coses que es poden aprovar per majoria simple, i algunes 
coses que s’han d’aprovar amb majoria absoluta. Sempre internament fem broma sobre 
una moció de CiU que la legislatura passada es va aprovar amb un sol vot favorable, el 
meu, i la resta de gent es va abstenir, però es va poder aprovar perquè per a aprovar 
aquella moció només amb majoria simple, es a dir, que hi hagin més vots a favor que en 
contra, s’aprova. Fantàstic. El problema del Pla d’Ordenació es que s’ha d’aprovar per 
majoria absoluta. Es a dir, que per a poder engegar tot aquest procés necessitem 9 vots. I 
els necessitem, no hi ha res mes. Sinó, no s’engega. Clar, el problema que tenia CiU és el 
següent. El PSC governa amb minoria, per tant li falten dos vots. És així, potser soc massa 
pragmàtica, però li falten dos vots. Si resulta que IC s’absté, CiU s’absté, PP s’absté, que 
som els tres grups que hem donat suport al tema, el Pla no s’aprova. Si el Pla no s’aprova, 
aquí es paralitza. Si aquí es paralitza, vol dir que aquests 13 anys de retard ja no seran 13 
anys de retard, seran 14, 15, o els que s’escaiguin. Si a Badia ja no li quedava temps, si 
això no s’aprova ara ja no és que no li quedi temps, es que ja pleguem. Per un tema de 
responsabilitat nosaltres hem votat a favor. Que no estem d’acord en com ha anat el 
procés? Ho he començat dient. Que ens hagués agradat formar part des del principi de tot 
això? Ho he comentat abans. Que una part del discurs de l’AEB jo la podria subscriure  
sense cap problema? També, i no se’m cauen els anells per reconèixer-ho. Que hem parlat 
molts cops críticament amb el PSC? També. Que el PSC al llarg de tota aquesta discussió, 
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ha reconegut que les coses es podien haver fet d’una altra manera, i ha intentat canviar a 
partir d’un moment donat, la manera de treballar respecte al Pla? També, i això és així. 
Llavors, res no em fa pensar a mi que el PSC no continuï aquesta línia engegada arrel de 
tot això, i que contribueixi a treballar això, no com un projecte del PSC, sinó com un 
projecte de ciutat. Nosaltres, CiU, volem formar part d’aquest govern de ciutat, volem, 
creiem que és necessari que totes les forces formin part, i creiem com he dit, que si aquí 
no s’aprova això per majoria, això no es fa. Llavors una altra cosa. Vostè ha preguntat, i és 
una bona pregunta, si la ciutadania decideix alguna cosa contraria als informes, que farà 
l’equip de govern? Aquí hi ha dues qüestions. Una, el que l’equip de govern decideixi. I 
l’altra, el que decidim la resta de grups, perquè torno  dir, qualsevol cosa d’aquest tipus 
necessita l’aprovació d’una majoria absoluta, així que si l’equip de govern decideix en algun 
moment renunciar a la línia de treball que ha encetat fa poc, i decideix de cop i volta tornar 
a la seva i passar de la resta, perdó que parli en llenguatge planer,  igual els demés ens 
plantegem que això no pot anar així. Però tinc la certesa de que no ho farà, perquè així ho 
tenen parlat, i perquè insisteixo, i com vostè no se farta de recordar, a la Junta de 
Portaveus estan en minoria, per tant necessiten treballar d’una altra manera, i a més estic 
segura que tenen la disposició de fer-ho. Per això nosaltres hem votat a favor, per poder 
aconseguir aquesta majoria, i per a poder començar a treballar de veritat en aquest tema, 
perquè Badia ho necessita, com vostè també ha dit, senyor Duran. I de veritat que no em 
vull enfrontar a vostès en cap cas. Vull dir que cadascú és legítim de votar el que 
consideri, només faltaria. Sempre i quan sigui democràtic”.  
 
Seguidament pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa 
d’Urbanisme i Medi Ambient, que diu: “Es cierto, Sergio. Es cierto. Nosotros nos vimos una 
vez en el momento en que se empezó a trabajar lo que es esta modificación. Digamos que 
tubísteis o yo tube la iniciativa en nombre del equipo de gobierno, con mayoría absoluta en 
aquel momento, de convertiros en cómplices preferentes de un proceso de ciudad que iba 
más allá de lo que representa la AEB o lo que representa el PSC. Y esa opción la tubísteis 
hace dos años en esa reunión, cuando se inició o iniciamos el proceso, o a comentar o 
hablar de Plan General. Yo tengo claro, y además lo ha dicho muy bien Marta Figueras, de 
que el equipo de gobierno, los resultados electorales han sido los que han sido, y han dado 
el resultado que dan en esta suma de mayorías y minorías. Afortunadamente la gente y los 
grupos cambian y evolucionan, y el PSC, el grupo del que yo soy portavoz, pues no es 
menos, y evoluciona y cambia. La muestra es que en un plan o en una propuesta tan 
importante como esta a nivel social, político y económico de futuro de ciudad...o sea, este 
no es el plan del PSC ya. Una vez votemos, dejará de ser el Plan del PSC. Va a ser el Plan 
de la mayoría de grupos municipales de este Consistorio. Y los dos únicos grupos que se 
quedan al margen en la votación, y es nuestro punto de vista Sr...es nuestro punto de 
vista, para no interpelar. Es la AEB y es plataforma. Son los dos únicos grupos municipales 
que se quedan al margen. No digo fuera, ¿Eh?El matiz es importante. Digo al margen del 
proceso. Hoy con la votación, con su manifestaciones, desde nuestro punto de vista. Por 
lo tanto, es un paso hacia delante en el que una vez, ya que ha sacado el tema pues se 
comentó, es cierto, teníais información y se podía haber trabajado de mil maneras. Y hoy 
se aprueba. El inicial, tardaremos un año o año y medio en tener algo definitivo. Yo 
también soy de los que piensan que a lo mejor el esfuerzo no solamente tiene que venir de 
un lado, sino que el esfuerzo se tiene que ver, se tiene que percibir y tiene que ser una 
realidad por parte de todos,no solamente de uno. Aquí siempre se dice, el PSC debe dar 
explicaciones de una modelo que no ha funcionado, el PSC debe dar cuenta de ...a veces 
tengo la sensación de que se nos pide que nos pongamos de rodillas y agachemos la 
cabeza por nuestras decisiones, y acertadas o equivocadas son decisiones que se toman 
en un momento puntual, con una coyuntura concreta, y que hay que tomar decisiones, y 
se toman. Hoy tomamos otra que yo creo y confio que va a llegar a buen puerto, pero 
dependerá de ustedes también si realmente se quieren sumar a esa o no”. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Sr. Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d’ICV-EUiA, que diu: “No por esa suma aritmética que se ha hecho referencia a la que yo 
represento aquí, ICV-EUiA votamos este Plan General. Nosotros, ICV-EUiA vota 
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favorablemente a este Plan porque creemos que es positivo para Badia, porque como lo he 
hecho siempre, en los últimos 4 años, he defendido los intereses generales de los 
ciudadanos de Badia, con mis limitaciones, con mi esfuerzo, con mis virtudes, y eso es lo 
que hemos hecho en las diferentes propuestas que hice llegar el 16 de abril a los 
promotores del Plan General de Ordenación Urbana, o a los promotores de la modificación 
parcial del Plan General de Ordenación Urbana, y las que hice llegar el jueves pasado, 
donde me posicionaba claramente, donde yo decía, si esto no cambia estas premisas que 
nosotros planteamos en estas tres sesiones de trabajo que hemos tenido y las visitas al 
territorio, nos abstendremos. Pero en vista de que hay un compromiso serio para defender 
esto que es positivo para Badia y para los vecinos, nosotros apoyaremos el Plan General, la 
modificación parcial del  Plan General de Ordenación Urbana”.  
 
Seguidament intervé el Sr. Joquim Duran, regidor del grup municipal d’AEB, que diu: “Jo 
en primer lloc voldria agrair a la senyora Figueras que ara ha marxat, voldria agrair la seva 
intervenció que compartim en gran mesura.  Es una qüestió bàsicament de concepte. Avui, 
com bé s’ha dit, s’engega un procés administratiu, i per a nosaltres es un procés que s’ha 
d’engegar amb la gent, per una qüestió de responsabilitat. Es una qüestió de concepte molt 
clara. Si és evident que demanem a l’equip de govern i al PSC més responsabilitats, perquè 
fa molts d’anys que governa. I per acabar, Sr. Lancho dir-li que no, que al marge del Pla 
General no. L’AEB no estarà al marge del Pla General. El que volem es que aquest Pla 
General no es faci d’esquenes a la gent. Això es el que no volem. I si això és així i ja ho he 
avançat, a l’aprovació definitiva l’AEB tindrà el vot afirmatiu. A partir d’avui, quan s’aprovi 
aquest primer procés, evidentment aquest Pla General Urbanístic de Badia, serà de tots, de 
l’AEB també”.  
 
Seguidament intervé el Sr. Raul Ortiz, regidor del grup municipal de  PXC, que diu: “Como 
han dicho que PXC también se queda al margen, decir que no es así. Simplemente nos 
vamos a abstener ya que esto viene de mucho tiempo atrás, PXC lleva tres meses en este 
Ayuntamiento, y hay cosas que todavía no las tiene claras. Aquí se ha hablado también de 
1.000 puestos de trabajo que queremos saber a quien van a ir destinados, si va a ser para 
gente de casa, autóctona, de aquí de Badia o se van a repartir para inmigrantes que 
trabajen fuera. Entonces, a partir de ahí, señores, a partir de ahí PXC se sumará o no se 
sumará a esta medida, porque como siempre hemos dicho, miraremos por la gente de 
casa”. 
 
L’alcaldessa diu: “Per tancar i començar la votació, dir que per no generar tampoc una 
impressió equivocada, la xifra que ha donat l’Antonia Escriva del PP de 1.000 llocs de 
treball, va ser una xifra aproximada en funció d’unes ràtios subjectives estblertes per m2 
en funció d’usos, que una pregunta de ahir al tècnic que va fer el desenvolupament del 
projecte va dir como una dada aproximativa en funció d’unes ràtios objectives. Això no vol 
dir, o no ens agradaria que quedés palès que és una certesa. Evidentment aquesta reforma 
de Planejament generarà llocs de treball, generarà activitat econòmica per a la ciutat, però 
el fet aquest número és una aproximació que fem en funció d’unes ràtios objectives, i que 
no es una promesa o una certesa de creació de llocs de treball concrets o determinada, 
perquè coincideixo amb el senyor de l’AEB que ojalá, evidentment , que sirva de 
precedente amb tota la seva reflexió al voltant d’aquesta xifra. Però que la senyora Antonia 
tanbé ho va dir, per una dada que va rebre en aquesta reunió, que no s’ho ha tret de la 
màniga vull dir, que no ha estat tampoc una irresponsabilitat dita per part seva, perquè 
també quedi clar, perquè és just posar cada cosa en el seu lloc. Intentarem lluitar i treballar 
tots plegats perquè la feina es quedi per ciutadans i ciutadanes de Badia del Vallès”  
 
Es passa seguidament a la votació de la proposta, que s’aprova per 12 vots a favor (PSC, 
PP, ICV-EUiA, CiU), i 5 abstencions (AEB, PXC). 
 
S’acorda: 
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L’àmbit de la present Modificació puntual de Pla General Metropolità inclou un àmbit 
discontinu format per 4 subàmbits: la zona industrial, el front urbà nord-oest, les àrees de 
La Rodona i Porta Badia i, finalment, les antigues escoles A. Machado i Empordà. 
 
Els objectius fixats en la modificació són els següents: 
 

a) Establir una ordenació urbanística coherent entre el conjunt edificat de 
Badia del Vallès i el sector d’activitats econòmiques que s’està 
desenvolupant en terrenys del municipi de Sabadell, a l’altre cantó del riu 
Sec. Cal remarcar que, actualment, les edificacions de Badia en aquest 
indret donen l’esquena a aquests sòls que, fins fa poc, restaven vinculats a 
explotacions agrícoles. 

b) Possibilitar la creació de noves zones d’activitat econòmica amb l’objectiu 
de poder generar inversions i crear un teixit terciari que permeti constituir 
una font de recursos econòmics propis pel finançament de l’Administració 
municipal. 

c) Reordenar l’àrea urbana compresa entre la línia de ferrocarril Barcelona-
Saragossa i l’avinguda del Tibidabo, destinada bàsicament a usos 
industrials, terciaris i “zona verda”, a fi i efecte de reconèixer com a 
equipaments comunitaris les instal·lacions vinculades al camp de futbol, 
recentment remodelades, i establir un nou model d’ordenació que permeti 
racionalitzar l’estructura viària i el model d’implantació de l’edificació, 
mantenint però l’aprofitament urbanístic i la connectivitat de la vialitat per 
sota de la línia ferroviària. 

d) Augmentar l’edificabilitat global de l’àrea subjecta a modificació del 
planejament en 38.000 metres quadrats de sostre per a usos comercials i 
terciaris no residencials, preveient les majors reserves de sistemes 
urbanístics que la legislació determina per a aquests casos d’increment de 
sostre. 

e) Redefinir el conjunt de sistemes urbanístics (“zones verdes”, equipaments 
comunitaris i vialitat) en l’àmbit de la modificació a fi i efecte d’assolir un 
major grau de coherència amb les qualificacions de l’entorn immediat 
(sector “Sant Pau del riu Sec”) i les que es deriven de la zonificació 
proposada en el propi àmbit d’actuació. Cal tenir en compte l’alt grau de 
discordances que reflecteix el plànol refós del planejament vigent per 
deduir-ne la necessitat de racionalitzar les qualificacions dels “sistemes” i 
estructurar-los convenientment. 

f) Classificar com a sòl urbà, atès el context urbanístic actual en  l’entorn 
immediat, la part de sòl no urbanitzable situada entre el nucli edificat de 
Badia de Vallès i el sector  “Sant Pau del riu Sec”, a Sabadell, per 
possibilitar la implantació de l’aprofitament urbanístic que es genera 
mitjançant la seva inclusió dins el règim de sòl urbà no consolidat. 

g) Redefinir l’àmbit de la zona qualificada de “7b” (equipaments comunitaris 
de nova creació, de caràcter local), situada a l’avinguda d’Antonio 
Machado, a fi i efecte d’ajustar els límits de la mateixa en relació a les 
alineacions previstes per a la prolongació d’aquest vial en el terme 
municipal de Barberà del Vallès. 

Constatar que en la memòria del document s’expliquen, es justifiquen i s’estableixen més 
àmpliament tots els aspectes, els objectius i les determinacions que afecten la modificació. 
Per aquest motiu el document conté, al marge dels continguts propis de la memòria 
descriptiva i justificativa, altra documentació com l’informe ambiental, l’estudi d’avaluació 
de la mobilitat generada, l’estudi d’inundabilitat, la nota del Registre de la Propietat i, així 
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mateix, el conveni a signar amb els actuals propietaris de les finques incloses en el polígon 
d’actuació que es delimita a l’intern de l’àmbit de la modificació. 
 
L’article 96 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU), disposa que la modificació de qualsevol dels elements d’una figura de 
planejament urbanístic es subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació. 
Les propostes de modificació han de justificar la necessitat d’aquesta, així com la 
conveniència i oportunitat, en relació amb els interessos públics i privats concurrents (art. 
97 TRLU). En aquest sentit, el document elaborat estableix quins són els objectius a assolir 
amb la modificació, quins són els interessos públics i privats concurrents, i la idoneïtat de 
la modificació per aconseguir compatibilitzar uns i altres. 
 
La proposta de modificació suposa una modificació dels espais lliures i equipaments 
actualment previstos, entre d’altres sistemes, per la qual cosa el document justifica el 
balanç positiu de la superfície que el Pla general preveia com a sistema d’espais lliures i 
equipaments, així com l’augment derivat de l’increment de reserves pel major sostre 
edificable previst (art. 98 TRLU). 
 
D’acord amb l’article 87 TRLU, un cop aprovat inicialment el Pla s’haurà de sotmetre 
l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, a l’efecte de què puguin formular-se 
al·legacions i, alhora, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, si escau.  
 
Pel que fa al conveni a signar, de conformitat amb allò disposat als articles 8.3 i 104.1 
TRLU, així com 25 i 26 del seu Reglament, s’incorpora a l’instrument de planejament com 
a part integrant d’aquest, sotmetent-se al mateix temps al tràmit d’informació pública. 
També ho regula l’article 11 del Text refós de la Llei de Sòl (RDL 2/2008, de 20 de juny). 
 
Quant als informes dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, 
s’hauran de sol·licitar-ne simultàniament al tràmit d’informació pública de conformitat amb 
allò que prescriu l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
La convocatòria d’informació pública s’ha d’ajustar al que disposa l’article 23 Reglament de 
la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). De conformitat amb l’apartat b) de 
l’esmentat article, en el supòsit de tramitar modificacions puntuals de plans d’ordenació 
urbanística municipal, l’edicte s’ha de publicar en un diari de més divulgació, a més del 
Butlletí Oficial que correspongui. El termini d’informació es computa des de la darrera 
publicació obligatòria. A més, els Ajuntaments de més de 10.000 habitants han de donar a 
conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública en els procediments de 
planejament i gestió urbanística; a més, s’ha de garantir la consulta del pla per aquests 
mitjans. 

 
En virtut de l’article 22, lletra c), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, la competència per a l’aprovació inicial del planejament general correspon al 
Ple. També ho disposa l’article 52.2 c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
D’acord amb l’article 114.3 k), del Text refós de la Llei municipal i de règim local, els 
acords relatius a la tramitació dels plans i instruments d’ordenació urbanística, requereixen 
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
Vistos els informes que s’adjunten. 
 
S’acorda: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla General Metropolità al front del 
riu Sec, redactat pels serveis tècnics de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
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Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb allò que determina l’article 85 Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
SEGON. Exposar al públic el document de Modificació puntual de Pla General Metropolità al 
front del riu Sec, aprovada inicialment, amb tots els seus annexes, fent especial esment al 
conveni a signar amb els propietaris dels terrenys inclosos en el polígon d’actuació que es 
delimita dins l’àmbit de la modificació, incorporat com a Annex 5; exposició que s’allargarà 
durant el termini de dos mesos mínim a comptar des del dia hàbil següent al de la 
publicació del darrer dels anuncis corresponents en el Butlletí Oficial de la Província i en la 
premsa periòdica, als efectes de presentació d’al·legacions, perquè així ho disposa l’article 
85.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, i article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol. Publicar-ho també en els 
mitjans de comunicació local, en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en els mitjans 
telemàtics. 
 
TERCER. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, de conformitat amb allò que prescriu l’article 85.5 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
QUART. Concedir audiència a tot els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar 
l’expedient i tinguin també la possibilitat  de presentar al·legacions. 
 
4. APROVACIÓ FESTES LOCALS 2012 
 
L’alcaldessa diu: “Abans de començar amb la lectura de la proposta, vull fer constar a 
petició del grup de CiU, després ja ho entendran quan vegin el redactat del punt, que la 
festa local del 14 d’abril, malgrat que es trasllada a un altre dia numèric per a coincidència 
amb diu festiu, l’acte institucional de celebració de la independència de Badia continuarà 
sent el dia 14 d’abril”. 
 
Es dóna lectura de la proposta presentada. 
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Marta Figueras, regidora del grup 
municipal de CiU, que diu: “En primer lloc agrair el comentari que vostè ha fet, certament 
des de CiU teníem els nostres dubtes sobre el desplaçament de la festa d’independència de 
Badia des del dia 14 d’abril al dia 16, entenem els motius gairebé administratius i de 
caràcter comercial per a no perjudicar el comerç de Badia, i també pel fet que 
administrativament els treballadors de Badia tenen dret a x dies de festius de caràcter 
retribuït i no recuperables, i com que queia el dia 14 en un dissabte, doncs enteníem moure 
aquesta festa cap el dia 16, però nosaltres també creiem que és important assolir un estat 
de normalitat com a la resta de municipis respecte les seves festes, i si la independència de 
Badia es celebra el dia 14 d’abril, es celebra el dia 14 d’abril i no qualsevol altre dia. 
Nosaltres no modifiquem la celebració de la diada nacional de Catalunya si cau en festiu, 
com ha passat aquest any. Per tant, després de parlar en concret amb el portaveu del 
govern, ja em va comentar que malgrat es passaria el festiu al dia 16 d’abril, doncs el dia 
14 es mantindrien les festes institucionals, i llavors per això he pregat a l’alcaldessa que 
fes esment d’aquest comentari, i gràcies a això nosaltres votarem a favor”. 
 

Seguidament pren la paraula el senyor Sr. Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d’ICV-EUiA, que diu: “Para nosotros este es un problema realmente menor, no es un 
problema importante para Badia. El cambiar o modificar las fiestas.¿Se están riendo por el 
apellido de la alcaldesa tal vez? Pues yo lo siento...porque para nosotros, Badia tiene otros 
problemas, no es de pasar una fiesta de un sábado a un lunes. De verdad. Y es aquí donde 
tenemos que estar todos”.  
 
L’alcaldessa diu: “No és el primer cop que es fan acudits amb això. Per això reia”. 
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A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Marta Figueras, regidora del grup 
municipal de CiU, que diu: “A mi, si em permeten, no he entès el comentari, senyor 
Eusebio, i em sento una mica al.ludida, cosa que em sap greu. Perquè vostè sap 
perfectament quins son els problemes greus i quin son els problemes no greus. Això no 
treu que sinó estem d’acord amb una cosa, encara que sigui menor, menor amb 
pronunciació castellana ja que estem, no puguem dir la nostra. Només faltaria. Aquest no 
es un problema transcendent per a nosaltres, no haguéssim tret aquí l’espasa de Damocles, 
però està claríssim que tenim la nostra opinió i la volem posar de manifest, senyor Argueta. 
Disculpi’m si el molestem”.  
 
Seguidament pren la paraula el senyor Sr. Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d’ICV-EUiA, que diu: “No, no, mi intervención no ha ido ni por alusión suya, sino 
simplemente por mi posicionamiento en la Comisión Informativa donde salió eso, después 
de la Junta de Portavoces del pasado jueves, y ahora lo vuelvo a repetir, porque yo creo 
que en Badia tenemos que preocuparnos aquí por las cosas importantes como el punto que 
ha precedido en esta sesión plenaria, que es donde tenemos realmente que arrimar el 
hombro y trabajar por Badia”. 
 
L’alcaldessa diu: “A ver, no vamos a iniciar un debate sobre la importancia de las fiestas 
locales de Badia, que ha quedado claro que cualquier tema que ha de pasar por el Pleno yo 
creo que es importante, cada punto tiene la transcendencia que tiene, hay puntos que 
tienen mayor transcendencia, otros puntos que tienen menos transcendencia, pero 
evidentemente la ley exige que las fiestas locales se aprueben por el Pleno, y es lo que 
estamos haciendo hoy, y por tanto cada uno establece los criterios de aprobación de los 
puntos, y tiene todo el derecho del mundo a defenderlos, sea de la importancia que sea.  
Creo que un problema el hecho de defender la postura en un problema no implica darle 
mayor importancia respecto de otros. Yo creo que también es un poco atrevido también 
por su parte. Pero no voy a dar lugar a una discusión por favor, si me lo permiten, sobre 
este punto. Decir que pídanme la palaba antes de hablar, por favor, no tenga que cortar el 
micro. Y me habían pedido más palabras, pero...No, no. Ja s’ha acabat”.   
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Antonia Escrivà, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “Solamente para decir que esta formación política va a votar a favor”. 
 
Seguidament intervé el Sr. Joquim Duran, regidor del grup municipal d’AEB, que diu: 
“L’AEB votarà a favor de l’aprovació d’aquestes festes locals pel 2012. Sobre aquest 
particular si que voldríem dir el següent. Si la llei no diu res en sentit contrari, ens agradaria 
que l’aprovació dels anys vinents de les festes locals, es pogués avançar, a fi i efecte de 
que quan comenci el curs escolar, des dels centres educatius ja tinguin en consideració 
quines son les festes per a elaborar el seu calendari”.  
 
Es passa seguidament a la votació de la proposta, que s’aprova per unanimitat. 
 
S’acorda: 
 
Vist el decret 177/80, de 3 d’octubre, modificat pel decret 152/1997, de 25 de juny, i 
146/1998, de 28 de juny, referent al calendari de festes, així com altra normativa 
concordant. 
Atès el que disposa l’article 37.2 de l’estatut del Treballadors,  i l’ordre EMO/80/2011, de 
27 d’abril, del Departament d´Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per la 
qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2012 i que preveu que 
seran fixades mitjançant una ordre de la Conselleria d´Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, dues festes locals, amb caràcter retribuït i no recuperables, a 
proposta dels municipis respectius, i que no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels 
dies de festa oficials. 

 
Vist l’informe de la Cap de Recursos Humans. 
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Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa permanent d’Economia, Governació i 
Serveis Generals. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Proposar a la Conselleria d´Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la 
fixació dels dies 16 d’abril (Aniversari de la Constitució del Municipi) i 28 de maig (Segona 
Pasqua) de l’any 2012, com a festes locals de Badia del Vallès, ambdues de caràcter 
retribuït i no recuperable. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament d´Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
5. ACCEPTACIÓ RENÚNCIA I DEVOLUCIÓ GARANTIA SALUS HABITAT  
 
Es dóna lectura de la proposta presentada, i a continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a 
la Sra. Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu: “Només dir que 
nosaltres ens abstendrem en aquest punt, per impossibilitat d’haver pogut eliminar alguns 
dubtes que part dels aspectes legals relatius a aquest punt, ens van generar, i malgrat ara 
abans d’entrar al Ple vostè m’ha donat l’explicació d’això mateix, la veritat es que jo no he 
pogut confirmar-ho com deu mana. I per tant, per un tema també de responsabilitat, no 
votaré a favor, m’abstindré”. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Sr. Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d’ICV-EUiA, que diu: “Nosotros en este punto nos abstendremos”. 
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Antonia Escrivà, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “Esta formación política se va abstener puesto que en la Junta de Portavoces se 
ha generado la duda, y a pesar de que tenemos plena confianza en el trabajo y la 
responsabilidad de la secretaria del Ayuntamiento, no ha dado tiempo de consultarlo con 
nuestro partido”. 
 
Seguidament intervé el Sr. Joquim Duran, regidor del grup municipal d’AEB, que diu: 
“M’alegra constatar que la resta de grups polítics s’abstenen per responsabilitat, que no 
som els únics. Dit això, una vegada més, senyora Alcaldessa, hauríem de saber d’on 
venim. Estem parlant d’una residència privada, una concessió que finalment no es va fer, i 
estem parlant que l’adjudicatari no es va presentar a formalitzar un contracte. Nosaltres 
tenim seriosos dubtes legals sobre la conveniència de tornar a aquesta empresa, per una 
banda 55.000 euros de drets de concessió, i per una altra banda, 151.000 euros del 4 per 
cent del cost total de l’obra, encara que això sigui mitjançant un aval bancari. El que farem 
serà, en el moment en que tinguem la resolució jurídica que nosaltres hem encetat, si fos 
contrària al fet que l’Ajuntament ha d’acceptar aquesta renúncia, nosaltres posaríem això 
en coneixement des serveis jurídics de l’Ajuntament, per a mirar de revocar aquesta 
decisió. Creiem que per prudència fora bo haver-la tret dels punts del Ple, però no havent 
estat així, nosaltres per responsabilitat ens abstindrem”. 
 
L’alcaldessa diu: “Només per a fer un petit aclariment. Una residència privada no, una 
residència concertada. I els 55.000 euros no son de concessió, sinó d’un aval. Quan hi ha 
procés de concessió administrativa, un concurs públic, les empreses que es presenten han 
de presentar un aval. En aquest cas 55.000 euros és un aval dinerari, però l’altre es un 
aval bancari, això vol dir que no es un diner que estava a la disposició de l’Ajuntament, era 
una garantia que es fixa en el 4 per cent del cost total per qualsevol esdeveniment que 
pugui acontèixer durant el procés. Aquest diner com aval que és, no es pot tocar. Es a dir, 
no és un diner que l’Ajuntament disposava i que ara deixi de disposar, es un diner que no 
es nostre. Es un aval, i com aval es com els avals del lloguer, el que ha dipositat un aval ho 
diposita, i es queda allà fins que s’acompleixi la condició que està avalant. Després, no tinc 
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cap tipus de dubte de la legalitat d’aquest procés, cap tipus de dubte. Podíem plantejar o 
parlar d’aquest procés amb molts condicionaments, però de la seva legalitat cap Això li 
garanteixo”.   
 
Es passa seguidament a la votació de la proposta, que s’aprova per 7 vots a favor (PSC), , 
10 abstencions (AEB, PP, ICV-EUiA, CiU, PXC). 
 
S’acorda: 
 
El Ple de l’Ajuntament amb data 13 de desembre de 2006 va acordar adjudicar a SALUS 
HABITAT SL el concurs per a la concessió de domini públic de la parcel·la R-1 de Badia del 
Vallès, per a la construcció i explotació d’una residència geriàtrica assistida i habitatge 
tutelat per un període de 50 anys. 
 
Així mateix s’instava a SALUS HABITAT SL a dipositar garantia definitiva per import de 
55.287,75 euros en concepte de drets de concessió del terreny i 151.530,88 Euros en 
concepte del 4 per cent del valor de l’obra proposada. 
 
El 15.1.2007 SALUS HABITAT va dipositar la garantia requerida d’acord amb els assentats 
del llibre de diari de comptabilitat pressupostària de la mateixa data (núms. de operació 
320070000006 i 320070000005). 
 
En el termini corresponent el contracte no es va formalitzar, tot i haver-se adjudicat la 
concessió, per no compareixença  de la adjudicatària. 
 
Posteriorment, amb data 18.5.2011,  el Sr. Llorenç Puig Felices i la Sra. Maria Teresa 
Hermosilla Campodarve, com administradors solidaris de SALUS HABITAT SL, segons 
escriptura de 30.9.2010 (núm. de protocol 1.325), d’elevació a públics d’acords socials en 
relació al canvi de sistema d’administració, cessament i nomenament d’administradors, 
còpia de la qual s’adjunta, presenten instància, en la que manifesten la seva renuncia a 
l’adjudicació de la concessió de domini públic de la parcel·la R-1 de Badia del Vallès i 
sol·liciten la devolució dels avals dipositats  com a garantia, per a procedir a la seva 
cancel·lació. 
 
En virtut del que s’ha exposat es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.  Acceptar la renuncia de SALUS HABITAT SL a l’adjudicació del concurs per a  la 
concessió de domini públic de la parcel·la R-1 de Badia del Vallès, per a la construcció i 
explotació d’una residència geriàtrica assistida i habitatge tutelat, acordada pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió celebrada el 13 de desembre de 2006, i, en conseqüència resoldre 
la relació jurídica  generada per aquest acord. 
 
Segon . Procedir a la devolució de la garantia definitiva dipositada en forma d’aval a la 
Tresoreria municipal amb data 15.1.2007, d’acord amb els assentats del llibre de diari de 
comptabilitat pressupostària de la mateixa data (núms de operació 320070000006 i 
320070000005), còpia dels quals s’adjunta a l’expedient. 
 
Tercer. Notificar als interessats. 
 
6. MOCIO P X C :  INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT QUE NO SIGNI EL CONVENI 

BILATERAL AMB EL MARROC QUE ATORGARIA EL VOT A LES ELECCIONS LOCALS 
ALS IMMIGRANTS MARROQUINS 

 
Es dóna lectura de la moció presentada pel grup municipal de PXC. Seguidament 
l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que 
diu: “Nada más decir que los gobiernos locales los tenemos que decidir la gente de aquí, de 
casa, no los inmigrantes que vienen de fuera, ya que no sabemos si se han aferrado a 
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nuestras costumbres, nuestra lengua, nuestras tradiciones para poder decidir el futuro de 
Badia, de Catalunya o de España en general. La mayoría de partidos políticos lo votarán en 
contra, estoy seguro. No me preocupa. Pero bueno, se ve que no leen las encuestas de las 
diferentes televisiones y radios, en las cuales un 77, un 78 y un 89% de la gente catalana 
y española, votan en contra del voto inmigrante. También decir que seguramente muchos 
de los partidos habrán visto 200.000 inmigrantes que podran votar, y estarán deseando 
echarse esos votos a sus bolsillos. Desde PXC sólo queremos los votos de casa”. 
 
L’alcaldessa diu: “En aquest punt ha demanat la paraula una entitat que es diu Associació 
Comerç amb Justícia i Alternatiu de Badia del Vallès, que penso que la majoria de regidors i 
regidores que estem asseguts aquí en aquesta taula estarem molt interessats en escoltar. 
Cridaria a la veïna de Badia del Vallès Samira  que pugi”. 
 
Intervé la senyora Samira, en representació de l’entitat Associació Comerç amb Justícia i 
Alternatiu de Badia del Vallès, que diu: “A la atención de los regidores y regidoras 
comprometidos en la construcción de una sociedad más justa, del Ayuntamiento de Badia 
del Vallès. Bienvenidas y bienvenidos. A partir de los últimos resultados electorales, a SOS 
Racisme de Catalunya, la Associació Comerç amb Justícia i Alternatiu de Badia del Vallès y 
la Asociación de Apoyo al inmigrante, estamos preocupados y preocupadas por la entrada 
al Pleno municipal de nuestro Consistorio de un regidor que abandera discursos racistas y 
xenófobos. A partir de este miércoles 28 de septiembre, dia de la presentación de la 
primera moción con caràcter xenófobo, tanto en el contenido como en las formas y en sus 
intenciones, los y las integrantes de la Asociación por la Promoción del Comercio Justo 
plantaremos cara a cara a cada proclama incendiaria racista que este regidor haga en esta 
Sala como representante público. Para hacer frente a estos fuegos que se pueden producir 
en los Plenos, con peligro de extenderse en municipios, nos dirigimos a los regidores y 
regidoras que defienden los valores de la convivencia y la cohesión social por encima de 
los intereses partidistas. Que representen los derechos humanos y la igualdad de derechos 
y oportunidades, que quieran trabajar por el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas 
independientemente de su origen, nacionalidad, color de piel, religión o cultura. Nuestra 
intención es haceros llegar una pequeña muestra de herramientas jurídicas y incidencia 
social para ayudaros en este trabajo, conscientes de que lo conoceis, pero invitando a que 
lo utiliceis o lo defendais cuando haya peligro de fractura social o alarma para fuegos 
racistas. Plantaremos cara a la propagación de los discursos fàciles y populistas entre las 
formaciones políticas; así como la normalización de los dogmas del odio, las políticas 
discriminatorias y el recorte de derechos y libertades. Hacemos llegar este acto simbólico 
“pack anti incendios” a usted alcaldesa como representante del pleno municipal, y 
solicitándole que se compromete a hacerlo llegar a todos los regidores y regidores 
comprometidas con la lucha contra el racismo. 
Con esta acción queremos pediros que seáis valientes delante de los discursos y 
propuestas que atenten contra la salud democràtica de vuestro municipaio, porque la 
presencia del racismo y la xenofóbia en las sociedades son un grave peligro para la 
democracia. Además, queremos hacer llegar nuestro soporte en todo lo que tenga que ver 
con la construcción de una sociedad más jursta y os queremos transmitir que no 
desistiremos en nuestra lucha contra el discurso del odio”. 
 
L’alcaldessa diu: “Recollida la proposta, mirarem els quadernets i la formularem com una 
proposta d’acord. Ha quedat molt clara la seva postura, senyor Ortiz”. 
 
Es rebutja per majoria amb 13 vots en contra (PSC, AEB, CIU, ICV-EUiA) 3 abstencions 
(PP) i un vot a favor (PXC), la moció que literalment diu: 
 
“Atès que al Marroc es va aprovar l’1 de juliol una nova Constitució que permet als 
estrangers allí residents participar en les eleccions locals, i essent que la ministra d’Afers 
Estrangers del Govern espanyol vol manifestar al respecte que signaria acords per a què 
aquest dret fos recíproc per als marroquins que resideixen a l’Estat espanyol. 
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Atès que a l’Estat espanyol resideixen en aquest moment gairebé 600.000 immigrants 
marroquins que tindrien dret a vot en les eleccions municipals si se signés aquest tractat 
internacional, dels quals més de 200.000 a Catalunya. 
 
Atès que abans de les eleccions municipals del 22 de maig en una enquesta feta al portal 
web La Vanguardia que plantejava si els immigrants amb residència legal a Espanya 
hauríem de poder votar, un rotund 77 per cent dels enquestats va respondre que no, al 
programa El Mon de RAC1 dirigit per Jordi Basté un significatiu 78 per cent va manifestar-
se en contra, i el 89 per cent dels enquestats a Els Matins de Josep Cuní de TV3 també es 
van pronunciar contra el vot immigrant. 
 
Des de PXC pensem que els governs locals els hem de decidir la gent de casa i no pas els 
estrangers. Però en aquest cas en concret, no es pot concedir el dret de vot a ciutadans 
d’un Estat que reivindica la sobirania territorial d’una part del nostre país. A més, no poden 
decidir el nostre futur sense importar el seu grau d’integració social, el seu coneixement de 
les llengües oficials, les seves conviccions democràtiques o el seu grau de radicalitat 
religiosa. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Que l’Ajuntament de Badia del Vallès, com a representant de tots els seus veïns, 
sol·liciti motivadament al Govern espanyol que no signi el Tractat internacional amb el 
Marroc que atorgaria el dret de vot per participar en les eleccions locals als immigrants 
marroquins legalment residents a Espanya. 
 
Segon. Que aquest acord es traslladi al president del Govern central, al ministre d’Afers 
Estrangers, al ministre de Treball i Immigració, al president del Congrés dels Diputats i als 
grups polítics amb representació en aquesta institució.” 
 
7. MOCIÓ ICV-EUIA:  PER RECLAMAR UN REFERÈNDUM SOBRE LA REFORMA DE LA 

CONSTITUCIÓ 
 
Es dóna lectura de la moció presentada per ICV-EUiA. Seguidament s’obre un torn de 
paraules. 
 
Intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ ICV-EUiA, que diu: “ICV-
EUiA presenta esta propuesta de acuerdo en forma de moción al Consistorio, porque el PP i 
el PSC han dado un profundo golpe a la democracia. Han intentado secuestrar la 
democracia, reformando la Constitución, vaciando de contenido democrático a las 
instituciones como es esta, a partir de 2020 un Consistorio como este, un Ayuntamiento 
como este, puede estar dirigido bien bien, sin ningún problema, por un gerente. Y la 
participación democràtica y la forma de participación democràtica se las están pasando por 
el forro el PP y el PSC. Es por esto que nosotros, como creemos firmemente en la 
participación social de la gente, creemos que la gente de este país, de España, tenía que 
haber sido consultada para tirar adelante esta reforma constitucional como bien ha dicho 
del art. 135. Es verdad que la propuesta de acuerdo que nosotros hacíamos no es como 
esta, pero con el ánimo de encontrar el apoyo del resto de fuerzas políticas hemos quitado 
cosas porque nos interesa que Badia diga que no está de acuerdo a la reforma 
constitucional promovida por el PSC y el PP, y es aquí donde yo pido a todo el Consistorio, 
a todos los regidores, a que den apoyo a esta proopuesta de participación social y 
ciudadana”.   
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “En relació a la proposició de reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola, 
promoguda pels grups parlamentaris del PSOE-PSC i del PP, el grup parlamentari al Congrés 
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CiU, va presentar vuit esmenes. L’objectiu principal d’aquestes esmenes era adequar la 
reforma perquè no vulnerés les competències amb matèria financera que Catalunya te 
atorgades. Aquestes esmenes eren: incorporar el principi d’ordinalitat, fer que l’autorització 
d’emetre o no deute públic, contraure crèdit, correspongués al Parlament de Catalunya, 
contemplar la possibilitat de superar el límit de deute estructural en cas de catàstrofe o 
emergència, canviar el concepte de coordinació pel de col.laboració entre administracions 
per tal d’aplicar el principi d’estabilitat pressupostària, regular la distribució dels límits 
segons els marges establerts per la Unió Europea, regular el dèficit estructural màxim 
també per l’Estat, no només per les comunitats autònomes, que el PIB sigui la referència 
de càlcul, que els objectius de dèficits estructurals s’apliquin també a les entitats locals, i 
que els dèficits locals estructurals es fixin a totes les comunitats autònomes. Be, la 
tramitació parlamentària de la reforma al Congrés, va acabar el dia 2 de setembre, i el dia 7 
de setembre l’aprovava el Senat amb els vots del PSOE-PSC i PP sense cap modificació. 
Les nostres esmenes, per tant, van ser rebutjades. L’article 167.3 de la mateixa 
Constitució, recull que cal sotmetre qualsevol reforma a referèndum, sempre que un 10% 
de membres de qualsevol cambra ho demani els 15 dies següents a l’aprovació. El termini 
acabava el 26 de setembre. Calia que un dels senadors, que son 26 membres, sol.licitin la 
convocatòria de referèndum. Tenint en compte que PSOE-PSC i PP sumen un 90,8% de 
representativitat de la cambra alta, l’única manera de fer possible el referèndum, seria que 
alguns senadors del PSC hi votessin a favor. En tenen 10, per tant representen un 3,8% de 
la cambra. El portaveu del grup de CiU al Senat, Jordi Vilajoana, va oferir el 13 de 
setembre el vot dels 8 senadors de CiU per a donar suport al referèndum. Per tant, estem 
d’acord amb la moció presentada per IC, i de fet la redacció inicial de la moció presentada 
per IC la subscrivíem absolutament. Entenem que IC ha fet un esforç per a intentar 
incorporar el màxim de sensibilitats polítiques en aquest tema que és prou important, i 
entenem també la dificultat del PSC de votar a favor d’una moció d’aquest tipus. Per tant, 
encara que hi hagi canvis, nosaltres votarem a favor, perquè creiem que és important, un 
cop més, la unanimitat en això”. 
 
A continuació, pren la paraula la Sra. Antonia Escrivà, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “Esta formación política en el redactado anterior de esta moción votaba 
lógicamente en contra. Entendemos por otra parte, que ahora no es el momento de 
establecer o de llevar a cabo un referendum. Por la situación, porque estamos en un 
proceso electoral, porque hay una falta de información ciudadana, porque por una serie de 
cosas no es el momento adecuado. Posiblemente si el momento fuera otro nos 
plantearíamos un diálogo, incluso en el Parlament creo que llegaron a tener conversaciones. 
Dado que ha habido un cambio de redactado en el cual se ha bajado el tono por decirlo de 
alguna manera, y se ha sido más permisivo, nuestra postura va a ser la de la abstención. 
No obstante, si me gustaría decir al Sr. Portavoz de ICV, que desde luego esta formación 
política a la que represento no se carga a la democracia. Hay opiniones que posiblemente 
deberíamos de guardarnos, porque algunos hemos contribuido a que la democracia se 
llevara a cabo en este país, independientemente del partido que pertenezcamos”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Sergio Escribano, regidor del grup 
municipal de l’AEB, que diu: “Bueno, nosaltres òbviament votarem a favor d’aquesta 
moció. Només voldríem dir un parell de coses. La primera, que no tenia previst dir-la, però 
veient les paraules de la representant del PP, de la Sra. Antonia, doncs la diré. Es que per a 
alguns partits mai és el moment de fer un referèndum. Mai. Es a dir, és un partit que no ha 
promogut cap referèndum ni cap pregunta al poble absolutament sobre res. I la segona 
qüestió es només dir-li al grup que va impulsar aquesta moció, a IC que nosaltres tenim la 
impressió de que vostès han participat d’un govern que també ha pres tota una sèrie de 
decisions que afecten greument a la vida quotidiana de les persones i que clar, lamentem 
que se’ls hi acudi ara que potser abans de prendre determinades decisions o ajudar a que 
es prenguin, doncs cal preguntar a la gent. Simplement lamentar que algunes idees vinguin 
quan ja no es tenen les quotes de poder que potser tenien fa un temps. De totes maneres 
celebrem la presentació d’aquesta moció i per tant, votarem a favor”. 
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Seguidament pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa 
d’Urbanisme i Medi Ambient, que diu: “Es un tema difícil, la verdad. Para que nos vamos a 
engañar. Es un tema difícil, y más para aquellos que militamos en un partido político de 
ámbito estatal, y que ciertas decisiones...estatal, estatal. Ciertas decisiones...y si, voy a 
explicar el porqué, porque así quedarán claras algunas cosas. Estatal porque al final quieras 
o no quieras se te relaciona siempre. Por tanto, ya partamos de la base y aceptemos la 
mayor. Formamos parte de partidos políticos con ámbito estatal o nacional, que toman 
decisiones de gobierno con las cuales, aquellos que somos socialistas,o del PP, 
convergentes en su momento, o de IC, no tenemos porqué estar de acuerdo o compartirlas 
al 100%. Y hay momentos en los que la famosa disciplina de partido, de voto, se impone, 
y es cierto que se impone y se acepta, y hay momentos y en temas que son importantes y 
vitales, en los que la disciplina de partido queda por debajo de lo que es la conciencia de 
cada uno a la hora de ejercer su voto. El grupo municipal socialista va a votar 
favorablemente a la propuesta que ha hecho IC de pedir un referendum. Es cierto que ya es 
un brindis al sol, puesto que hoy creo que el jefe del Estado ha firmado la ley, y por tanto 
mañana será publicada en los boletines oficiales del Estado y entrará en vigor, pero aún 
siendo un brindis al sol, yo creo que es importante que nos posicionemos y digamos 
claramente que aunque es legal, porque es legal y por tanto democrático, creemos que la 
sociedad ya, los niveles de legalidad o de democracia se entienden de otra manera, y por lo 
tanto, hay que no ajustarse tanto a la letra y sí a lo que reclama la gente y la ciudadanía en 
general, que es que quieren participar más, lógicamente. Por lo tanto, ¿Es necesario hacer 
un referendum? Si. Aunque sea para que un socialista o una socialista, o una personal del 
PP o de CiU vote que no, a una cosa que creemos o que puede creer que es injusta, 
innecesaria, que no tiene que corresponder o que no tendría que estar jamás en una 
Constitución, del corte que sea, y que por lo tanto ese derecho al voto de un militante, 
también se tiene que ejercer. Votaremos que si, creemos que es necesario un referendum y 
bueno, dentro del PSC como en cualquier otra organización, hay bastantes sensibilidades y 
bastantes opiniones al respecto, y por lo tanto, no omitiré la mía”. 
 
Es passa seguidament a la votació de la proposta, que s’aprova per 14 vots a favor (PSC, 
AEB, ICV-EUiA, CiU, PXC), i 3 abstencions (PP). 
 
S’aprova: 
 
Atès que ahir es va sancionar la Reforma de l’article 135 de la Constitució Espanyola, 
després de la seva aprovació pel Congrés i el Senat. 
 
Atesa la transcendència d’una reforma constitucional –la segona que es realitza en trenta 
anys de vigència de la Constitució – i de la importància d’aquesta proposició, que consagra 
a la Constitució la limitació del dèficit estructural segons els marges establerts per la Unió 
Europea. I estableix que una Llei Orgànica fixarà el dèficit estructural màxim permès a 
l’Estat i a les Comunitats Autònomes. 
 
Atès que la societat ha expressat una demanda creixent de més i millor democràcia, 
garantint, entre d’altres mesures per millorar la qualitat de la democràcia, que la ciutadania 
pugui decidir de forma directa, mitjançant referèndum, sobre les qüestions que més els 
afecten. 
 
Atès que l’article 167.3 de la Constitució estableix que “una vegada hagi estat aprovada la 
reforma per les Corts Generals, serà sotmesa a referèndum per tal de ser reatificada, 
sempre que ho demani una dècima part dels membres de qualsevol de les Cambres, dins 
l’espai dels quinze dies següents al de l’aprovació.” 
 
Per tot això acordem: 
 
Primer.  Reclamar als diputats i diputades del Congrés escollits per les circumscripcions 
electorals de Catalunya i als senadors i a les senadores designats escollits per les 
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circumscripcions electorals catalanes, i als senadors i a les senadores designats pel 
Parlament de Catalunya, en representació de la Generalitat al Senat, que subscriguin la 
demanda de convocatòria d’un referèndum de ratificació de la reforma constitucional que 
aprovin les Corts Generals, d’acord amb el previst a l’article 167.3 de la Constitució. 
 
Segon. Fer arribar aquest acord als diputats i a les diputades, als senadors i a les senadores 
esmentats en el primer punt.  
 
8. MOCIÓ ICV-EUIA: SOBRE LA RENDA D’INSERCIÓ MÍNIMA 
 
Es dóna lectura de la moció presentada per ICV-EUIA. 
 
L’alcaldessa diu: “Abans de donar les paraules fer una puntualització del punt núm. 1. En la 
lectura de la preacta, aquest punt ha estat consensuat a la Junta de Portaveus i ha hagut 
un seguit de modificacions d’última hora que s’havien passat a la secretària, però el punt 
núm. 1 quan ha fet la lectura hauria de quedar de la següent manera: “Fer arribar a la 
Conselleria de Benestar  i Família, i a la Conselleria d’empresa i Ocupació, la preocupació 
de l’Ajuntament de Badia del Vallès de l’estat actual del PIRMI. Bueno, de la renda mínima 
d’inserció”.  
 
Intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ ICV-EUiA, que diu: “Antes 
de agradecer a los grupos políticos de este Consistorio que han hecho enmiendas como 
CiU, la AEB, el PSC, me gustaría disculparme quizá por el fallo que ha habido con Marta en 
incluirla en las enmiendas de alguna manera, que ya las ha dicho la Sra. Alcaldesa, y ahora 
me gustaría decir a los diferentes grupos municipales que han hecho aportaciones gracias, 
porque Badia, Catalunya, tiene un problema muy serio, porque hay unos que nos gobiernan 
que quieren hacer que los efectos de la crisis los paguen los más desgraciados, las 
personas que menos cobran, las personas que menos ingresos tienen, las personas más 
desprotegidas socialmente. Si que es verdad que de esto no se puede hacer. De la renta 
tiene que haber mecanismos de control y de seguimiento, de eso estamos de acuerdo, pero 
no perseguirlos y criminalizar a las personas receptoras de la renta de inserción mínima. Y 
apostamos porque esta renta de inserción mínima sea realmente una ayuda económica que 
sirva realmente para eso, para insertarse social y laboralmente en la sociedad, que no sigan 
siendo los excluidos. Y con esta norma, sacada en verano, pues lo que están haciendo es 
excluirles, acabar de excluir a este colectivo de la sociedad. Y es aquí el posicionamiento, 
lo que ha motivado a este grupo político que tengo el honor de representar en este 
Consistorio, a  ICV-EUiA, de presentar esta moción y agradecer a todos los grupos políticos 
que han hecho aportaciones, y sobre todo agradecer a los grupos políticos que voten 
favorablemente a esta propuesta que hemos hecho”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que 
diu: “Es evidente que desde cualquier Ayuntamiento se tiene que luchar contra la pobreza y 
la exclusión social, que hoy dia afecta a más personas que nunca. Pero también es cierto 
que se tiene que luchar contra la picaresca que han utilizado muchas personas con este 
tipo de ayudas. El 42% de las personas que cobran el PIRMI son extranjeros. Pero ese no 
es el mayor problema. El mayor problema es que de ese 42%, un 10% no reside en 
nuestro país. Por eso, encontramos muy lógico que de vez en cuando estas cosas se tienen 
que controlar y volver a hacer un reajustamiento de quien realmente lo necesita o no, y lo 
que realmente pediríamos desde PXC es que para estas ayudas, se tomaran que primero 
fuera para la gente de casa”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “En primer lloc agrair al senyor Argueta que hagi acceptat els comentaris de 
tothom i els nostres, evidentment no cal que es disculpi, el problema d’arribar a acords a 
última hora és aquest, i que de vegades petits despistes poden provocar aquesta situació 
subsanable, no passa res, no cal que es disculpi que no hi ha res per a disculpar, al 
contrari. I de fet, ja que estem jo volia agrair el gran esforç que el senyor Argueta el 
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representant d’IC ha tingut en aquest plenari, que ha aconseguit el consens de totes les 
mocions que vostè presenta, precisament gràcies a ser capaç de poder incorporar les 
diferents sensibilitats del Consistori i per tant, només faltaria, ara no cal que es disculpi 
perquè no hagi quedat una de elles registrada. Per tant, el meu agraïment.  
Dit això. Respecte a una al.lusió que vostè ha fet sobre el tema del xec bancari i de 
criminalització, el que ha succeït aquest agost, comentar que per tal de desplegar la revisió 
de la RMI es va utilitzar el mètode del xec bancari com vostè ha comentat. L’únic objectiu 
es poder localitzar a totes les persones beneficiàries i corregir-ne la domiciliació si era 
necessari. Aquest mes de setembre ja s’ha fet via transferència bancària de nou, i la veritat 
és que més del 95% dels casos reben la prestació amb normalitat. Els que encara no ho 
fan han estat rebuts un per un pel Departament, i s’estan acabant de valorar o resolent les 
incidències que poden tenir. Per altra banda, les RMI es regeixen pel contracte programa 
que signen els Ajuntaments i la Generalitat i que es de caràcter anual. Per tant, si ha 
quedat algun cas desatés, inclòs en aquest contracte, es pot reclamar amb efectes 
retroactius, només faltaria. Així mateix, la comissió interdepartamental es reuneix 
mensualment per resoldre qualsevol incidència que provoqui aquest procés. Això no treu 
que nosaltres com a grup municipal de CiU de Badia del Vallès, no estiguem plenament 
d’acord amb el com s’ha dut a terme aquest intent de recuperar l’eficiència. Estem 
convençuts que calia engegar el procés de revisió de la RMI, que permetés corregir les 
desviacions que s’havien produït després de gairebé 15 anys de funcionament de la 
mesura, amb l’objectiu de garantir una òptima atenció als col.lectius amb major risc 
d’exclusió social, i persones en situació de pobresa extrema. Creiem que no ha estat la 
millor de les maneres fer-ho, però també entenem que si aquest procés es va fer de forma 
precipitada, va ser perquè s’havia de garantir la cobertura dels casos més necessitats, i no 
podia dur-se a terme abans de l’aprovació dels pressupostos. Per tant, es va fer 
immediatament després de l’aprovació dels mateixos. Més enllà d’això, a la moció també 
es demana més diàleg amb els Ajuntaments, nosaltres això ho subscriurem. Creiem que cal 
més diàlegs amb els Ajuntaments donat que son ells i els serveis socials de cadascun dels 
Ajuntaments en primer pla, el que és conscient de les necessitats de cadascun dels 
ciutadans que ho requereixin, però només volíem afegir, de fet no és un però, voldríem 
afegir sense però, que cal tenir en compte també que el procés es va parlar amb la ACM i 
també amb la Federació de Municipis, que son les entitats que representen als municipis. 
Només constatar-ho, no estic dient en contra res, i el decret també va estar degudament 
en exposició pública, només volia deixar-lo palés. I per últim comentar respecte el que 
vostè comenta que sí que és veritat, la RMI no és una renda bàsica. No ho és. S’ha de 
protegir i per això nosaltres votarem a favor, però no es una renda bàsica. En aquest 
context de crisi econòmica i d’ordenació, la racionalització de la despesa de l’administració, 
tot això, és imprescindible que utilitzem correctament les ajudes socials en relació amb la 
casuística, per tal d’oferir el millor servei possible, i més ara amb els problemes de 
finançament que tenim: A, els Ajuntaments, B Catalunya, C l’estat español. Cada ajuda te 
la seva funció, i per tant el que s’ha de fer es preveure que totes elles estiguin cobertes 
però cadascuna actuant de forma lògica. Les persones que finalitzen el seu període d’atur 
no han de cobrar un RMI, han de demanar un prepara, que es una subvenció de l’estat. Les 
persones a l’atur amb una dificultat social afegida, tenen el RMI de la Generalitat, i aquesta 
mesura incentiva ha seguit la formació, i ha de anar lligada a un pla individual de reinserció, 
a un PIR. La gent gran te la pensió no contributiva o el sobi que ve del Estat. Les persones 
amb alguna discapacitat tenen la invalidesa laboral també de l’Estat, i las persones amb 
dependència la llei de l’autonomia personal de la Generalitat. Ojalá totes elles funcionessin 
com han de funcionar per tal de poder donar cobertura a tota aquella gent que ho necessiti. 
Precisament per això i en aquesta línia, nosaltres votarem a favor”. 
 
Intervé a continuació la senyora Concha Hurtado, regidora del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “En primer lugar queremos agradecer la incorporación de las aportaciones por parte de 
AEB. Des de AEB consideramos que las circunstancias en las que viven las personas sin 
recursos y destinatarias del PIRMI, en estos momentos necesitan apoyo social y no 
exclusión. Pensamos que si ha habido abusos o fraudes no podemos generalizarlos, y en tal 
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caso es la propia administración la que ha de dectectarlos, y actuar sobre ellos en el caso 
de que existieran. Por tanto, votaremos a favor de la moción”. 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, del grup municipal del PP, que 
diu: “Nosotros siempre hemos apostado por una personalización sobre los casos los más 
exhaustiva posible, puesto que la globalización, el meter todos en el mismo saco, a veces 
genera esto que sabemos todos que se genera, y que ha dicho la Sra. Concha, que hay 
abusos como todo en esta vida, desgraciadamente. Nosotros votaremos, lógicamente, a 
favor de esta moción, porque entendemos que es una forma de ayudar a los vecinos, 
concretamente a los de Badia que es el municipio al cual representamos todos. Creemos 
que es una buena moción y que las medidas están establecidas, y que es una buena causa. 
Pero ante todo eso, que sino se personalizan los casos caemos en el error y volveremos al 
mismo punto de partida”.    
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Carbonell, regidora de 
Benestar Social, que diu: “Des de l’equip de govern hem de dir que lamentem com s’ha dut 
a terme l’aplicació d’aquesta llei en el mes d’agost, quan els serveis estan a mitja plantilla 
per ser període vacacional, sense informació prèvia ni als Ajuntaments ni als equips de 
benestar social, sobre el nombre i el cas de persones als que els afectaria, informació de 
detall a les treballadores socials, que s’han trobat que han tingut d’atendre persones 
afectades, sense poder donar una informació fefaent a qui amb angoixa venia a preguntar. 
Per els veïns i veïnes de Badia que es veuen afectats per aquesta situació, i per tota la gent 
d’arreu de Catalunya perjudicada, no tan sols per la nova llei sinó també per com s’ha 
aplicat, el grup socialista donarà suport a aquesta moció”.  
 
Seguidament es procedeix a la votació de la moció, que s’aprova per 16 vots a favor (PSC, 
AEB, PP, CIU, ICV-EUiA i un vot en contra (PXC). 
 
S’acorda: 
 
Fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa Interdepartamental de 
la Renda Mínima d’Inserció). l’Ajuntament de Badia del Vallès en fa una valoració positiva 
del mateix, considerant-lo un bon instrument d’intervenció social que ha facilitat que 
moltes persones superin les dificultats socio-econòmiques per les que han passat i que 
evita l’extrema pobresa.  

L’Ajuntament de Badia del Vallès considera que el PIRMI és un bon programa que cal 
millorar des del consens i que ha d’evolucionar per adequar-se més a la realitat actual, 
adaptant els ajuts a la diversitat de situacions socials que es plantegen, fugint de la 
criminalització de les persones participants en el programa i evitant el manteniment de 
possibles situacions irregulars d’alguns/es perceptors/es de la RMI amb un major nombre 
de professionals d’acompanyament i suport.  

Per a l’Ajuntament de Badia del Vallès la lluita contra la pobresa i l’exclusió social són 
qüestions fonamentals i que es considera que el grau de desigualtat d’una societat afecta 
de forma directa el benestar de la ciutadania, al seu futur i a la mateixa capacitat de 
desenvolupament econòmic. 

Atès que Durant el mes d’agost ha entrat en vigor la nova Llei 7/2011, de 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, que modifica la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda 
Mínima d’Inserció (RMI) (en el seu article 62), i que alhora, el Govern de la Generalitat ha 
decidit canviar temporalment la forma de pagament de la RMI i ha aprovat, el 30 d’agost 
de 2011, un nou Decret de desplegament de la Llei de la renda mínima d'inserció que 
modifica substancialment els requisits per participar i mantenir-se al programa. 

Atès que els Ajuntaments i Consells Comarcals de Catalunya i els seus equips socials 
bàsics assumeixen una gran responsabilitat en relació a l’accés, el manteniment i la sortida 
dels ciutadans i ciutadanes del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció 
(PIRMI), essent els i les professionals municipals qui coneixen la realitat de la RMI, qui 
coneixen les situacions concretes que hi ha darrera dels expedients. 
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Atès que amb la situació de crisi econòmica que pateix Catalunya el nombre de beneficiaris 
de la RMI s’ha incrementat substancialment, però que cal ampliar i reforçar la solidaritat i el 
compromís vers els/les que més pateixen.  

Atès que les persones que reben la RMI són persones i famílies que viuen situacions molt 
precàries, vulnerables i amb uns recursos econòmics extremadament reduïts; persones en 
situació de pobresa extrema on sovint s’hi afegeixen greus dificultats socioeducatives i de 
salut. 
  
Atès que la Renda Mínima d’Inserció no és una prestació qualsevol, sinó que estem parlant 
del darrer esglaó, de la darrera xarxa de seguretat del sistema de prestacions que conforma 
el nostre sistema de protecció social. És el darrer recurs que tenen les persones sense feina 
i amb la resta de prestacions esgotades. És una prestació de supervivència per moltes 
persones i també per moltes famílies amb infants a càrrec que pateixen indirectament la 
pobresa, la qual cosa no ens hauria de fer perdre de vista el caracter de reinserció socio 
laboral que ha de tenir aquesta prestació  

Atès que en la reunió de la Comissió Funcional del Consell General de Benestar Social, 
celebrada el passat dia 29 de juliol, i en la Comissió de Governs Locals del 25 de juliol, es 
va informar de la proposta de Decret de Desplegament de la Llei de la RMI, que modifica 
diversos aspectes del funcionament del PIRMI, els col·legis professionals, els sindicats, la 
patronal del sector, les entitats socials presents, i el món local van manifestar el seu 
malestar per haver rebut una convocatòria sobtada que impedia aportar millores a la 
proposta de Decret .   

Atès que fins ara tant la creació de la RMI com les reformes que s’han produït s’han 
realitzat mitjançant l’acord polític i social amb el màxim de grups parlamentaris, amb el 
món local, i els sindicats i les entitats socials. 
Atès que l'increment dels beneficiaris de la RMI en els darrers anys ha suposat que els 
recursos humans municipals i autonòmics per fer un seguiment acurat dels beneficiaris de 
la RMI, així com també serveis i recursos de formació i orientació laboral per ajudar-los a 
millorar la seva situació, siguin insuficients. 
 
El grup municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de la corporació el següents acords: 
 
ACORDS 

1. Fer arribar a la Conselleries de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa i 
Ocupació, la preocupació de l’Ajuntament de Badia del Vallès de l’estat actual del 
PIRMI. 

2. Animar al Govern de la Generalitat a treballar una proposta de major consens amb el 
mon local, els Grups Parlamentaris, els Agents Socials, el Tercer Sector Social, els 
Col·legis Professionals i la ciutadania en general. 

3. Manifestar al Govern de la Generalitat de Catalunya la voluntat de l’Ajuntament de 
Badia del Vallès i dels Serveis Socials Municipals de participar del debat per la reforma 
del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció i per l’impuls d’un nou 
Pla contra la Pobresa a Catalunya. 

4. Demanar a la Conselleria de Benestar i Família i a la Conselleria d’Empresa i Ocupació 
un major nombre de recursos per reforçar els Serveis Socials Bàsics i que aquests 
puguin fer un millor seguiment de les persones participants al PIRMI, així com un major 
nombre de serveis i recursos de formació i orientació laboral, tenint en compte que en 
alguns casos hi ha persones perceptores del PIRMI que no poden seguir formació 
laboral perquè tenen problemes psicosocials molt greus i necessiten altres programes 
específics. 

5. Demanar a la Consellera de Benestar i Família i a la Consellera d’Empresa i Ocupació 
que asseguri que el PIRMI compleix els objectius pels que va estar creat, facilitar 
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l’entrada al mercat laboral de persones amb dificultats i treure’ls de la marginalitat 
garantint una atenció individualitzada.  

6. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la FMC, a l’AMC, als agents socials, al 
Col·legi Professional d’Educadors i Educadores Socials, al Col·legi de Diplomats en 
Treball Social i Assistents Socials de Catalunya i a la Taula del Tercer Sector Social.  

9. MOCIÓ ICV-EUIA: CONTRA L’ALLARGAMENT DE LA LLICÈNCIA DE FUNCIONAMENT 
DE LA CENTRA NUCLEAR D’ASCÓ 

 
Intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ ICV-EUiA, que diu: “Esta 
moción que presenta ICV-EUiA está en la línea de como nosotros vemos la vida humana. 
No hay nada sino intereses económicos que favorezcan el alargamiento del tiempo de 
explotación de esta central nuclear. Movimientos sociales, plataformas vecinales, partidos 
políticos, estamos en contra del alargamiento de tiempo de explotación de esta central 
nuclear. Hay muchos informes, algunos los citamos en la propia moción, del Consejo de 
Seguridad Nuclear, que plantea la peligrosidad de esta central eléctrica nuclear, porque 
nosotros en un determinado momento, cuando ya conocíamos el calendario de todas las 
centrales eléctricas de nuestro país, planteamos un proceso paulatino de ir cerrando, que 
se fueran cumpliendo los tiempos de explotación de estas centrales eléctricas. El tiempo de 
explotación de la central eléctrica de Ascó cumple el 1 de octubre de este año, pero el 
gobierno de España ya ha emitido un informe para su renovación. Muy a pesar de multitud 
de informes técnicos que avalan la peligrosidad, y muy a pesar de los movimientos y 
plataformas vecinales que protestan en contra de que siga produciéndose este tipo de 
energía, porque sabemos que hay posibilidades concretas de abastecer las necesidades 
sociales de este suministro, de otra manera. Y esos son los motivos por los que yo, en 
nombre de la coalición  ICV-EUiA, pido en este Consistorio el apoyo de los grupos 
municipales para que se cumpla el calendario establecido”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Constatar un parell de coses, seguint la línia del Ple. D’entrada comentar que el 
Ministre d’Indústria, el Sr Miguel Sabastián va signar la renovació de la llicència el dijous 
22 de setembre. Per tant, aquesta moció ja arriba tard, tot i que és absolutament vàlida 
com a declaració d’intencions del que vol aquest Consistori. Constatar també que és un 
tema de competència estatal i no municipal, però un cop més, és vàlida com a declaració 
d’intencions del que vol aquest Consistori. Dir que la central ha superat els test d’stress 
practicat a totes les centrals després de l’accident de Fukushima, regulats per directiva 
europea, tots, però que això no justifica el fet de que una central, no aquesta, qualsevol, 
pugui estar oberta. Nosaltres creiem, dic el grup municipal de CiU de Badia del Vallès 
considera que es hora ja d’un debat seriós sobre les energies. Creiem que és hora, ara, de 
començar a establir objectius i calendari. Però seriós, no parlar per parlar, sinó calcular quin 
tipus de volum d’energia necessitem, quin tipus de volum d’energia consumim, replantejar-
nos la insostenibilitat de la nostra forma de vida, veure que es necessita per a generar 
aquest volum d’energia, quines alternatives reals hi ha, i quin temps necessitem per arribar 
a elles, i a partir d’aquí com dic, establir objectius i calendaris. Hem d’acabar prevalent la 
insostenibilitat del sistema. Amb això coincidim plenament. Per tant, independentment de 
si la central és o no és segura, etc, nosaltres donarem suport a aquesta moció perquè 
creiem que poc a poc hem d’anar acabant amb qualsevol cosa que representi un perill 
d’insostenibilitat pel sistema”.    
 
Seguidament intervé la senyora Antonia Escrivà, regidora del grup municipal del PP, que 
diu: “Como bien ha dicho la Sra. Marta Figueras, representante de CiU, el acuerdo ya está 
firmado. No obstante, nosotros queríamos matizar el hecho de que a pesar de que existan 
diferentes fuentes de energía, las cuales está probado que son efectivas, y que podemos 
utilizarl-las y abastecernos totalmente de ellas, actualmente hoy por hoy, no podemos 
abastecernos única y exclusivamente de esas energías, ni la solar, ni la eólica, ni la 
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hidràulica, etc etc. Por lo tanto, necesitamos las centrales nucleares, lo cual no quiere decir 
que se establezca un plan, un proyecto en el cual paulatinamente vayamos bajando las 
cotas de consumo de las centrales nucleares y aumentando las otras energías renovables o 
alternativas, etc. Por lo tanto, nosotros no podemos votar en contra puesto que estamos 
de acuerdo con que hay que implantar estas energías nuevas, por decirlo de alguna forma, 
pero tampoco podemos votar a favor porque necesitamos de la energía nuclear todavía. No 
se puede abastecer una ciudad, ya no digo como Barcelona, como Tarragona, como 
Zaragoza, únicamente con este tipo de energía. ¿Qué necesitamos un plan? Desde luego 
que si, vamos a luchar todos por ello. Pero hoy por hoy no podemos prescindir de la 
energía nuclear. Por lo tanto, nuestra posición de voto va a ser la de la abstención”. 
 
A continuació intervé el Sr. Juan Carlos Santervás, regidor del grup municipal de l’AEB, 
que diu: “La AEB votará a favor de esta moción, ya que pensamos que los riesgos más que 
demostrados de las centrales nucleares,no compensan la supuesta rentabilidad energética. 
Ascó debería estar cerrada desde hace años. El alargamiento de su vida productiva no hace 
más que prolongar los riesgos de accidente”. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Urbanisme i Medi 
Ambient, que diu: “El grupo municipal socialista facilitará hoy la aprobación de esta 
moción, y nos abstendremos”. 
 
Es passa seguidament a la votació de la proposta, que s’aprova per 6 vots a favor (AEB,  
ICV-EUiA, CiU), i 10 abstencions (PSC, PP, PXC). 
 
S’acorda: 
 
Atenent al fet que el proper 1 d'octubre el govern de l'Estat ha de decidir si renova o no el 
permís de funcionament de la central nuclear d'Ascó, a la Ribera d'Ebre, Tarragona. 
 
Atenent que Ascó és una central amb greus problemes d'estructura, el que es manifesta en 
el fet que ha acumulat gairebé un centenar de problemes de funcionament en els darrers 4 
anys. Essent d'especial gravetat el que es va produir el 26 de novembre de 2007, amb una 
fuita massiva de radioactivitat que va contaminar els edificis i l'entorn, arribant fins la 
costa.  
 
Atenent al fet que la direcció de la central i el Consell de Seguretat Nuclear van amagar la 
fuita radioactiva i la conseqüent contaminació durant més de 4 mesos, posant en perill el 
medi ambient i la salut de la població, fins que l'organització Greenpeace van posar en 
coneixement de la societat el que havia passat.  
 
Atenent al fet de que avui, quan han passat més de 3 anys des del accident, encara se 
n'han de depurar les responsabilitats legals. 
 
Atenent al fet que Ascó està construïda sobre un terreny inestable, el que augmenta el 
perill que representa. 
 
Atenent a que, el passat 29 de juliol, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va emetre un 
informe en el que s'estableixen un total de nou límits o condicions d'operació, però deixant 
als propietaris de la central un marge superior a un any per aplicar-les, el que contradiu una 
mínima consideració del principi de precaució, un exemple de la degradació de la cultura de 
la seguretat, i un menyspreu de les conseqüències que es deriven de la catàstrofe, encara 
en curs, a l'emplaçament nuclear de Fukushima, al Japó. 
 
Atenent que en el mencionat Informe també s'assenyalen 17 instruccions tècniques 
complementaries, però que, al mateix temps, s'indiquen que “serán remitidas directamente 
por el CSN al titular, una vez sean emitidas las nuevas autorizaciones de explotación 
mediante las correspondientes Órdenes Ministeriales del Ministerio de Industria, Turismo y 
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Comercio.”, el que representa un altre exemple de menyspreu de la precaució i la seguretat 
més elementals. 
 
Atenent que el que està succeint al complex nuclear japonès de Fukushima, demostra fins 
a quin punt un accident nuclear esdevé una catàstrofe permanent per a la seguretat i la 
vida de les persones i el medi ambient: afectant durant dècades la vida, provocant 
desplaçaments massius, dispersant contaminació a milers de quilòmetres, afectant l'aire, 
l'aigua i els aliments, i incrementant en progressió futura les probabilitats de contraure tot 
tipus de malalties derivades de l'exposició a les baixes dosis de radiació.  
 
Atenent que a Catalunya ja en vam tenir un seriós advertiment l'octubre de 1989, amb 
l'accident nuclear de Vandellòs 1. 
 
Atenent que Ascó ja porta funcionant 29 anys, i que deixarà com a llegat un mínim de 
1300 tones de residus radioactius que s'hauran de mantenir en un lloc segur, ja que 
emetran radiació durant milers d'anys.  
 
Atenent a que cada any que funciona la central d'Ascó afegeix unes 50 tones més 
d'aquests residus als que ja existeixen. 
 
Atenent al fet que l'electricitat que produeix Ascó es pot substituir, i ja ha sigut substituïda 
en les nombroses ocasions en que la central ha patit avaries, per la que generen altres 
tecnologies que no són tan perilloses ni contaminants, tals com centrals de cogeneració 
amb gas, hidràuliques, eòliques, solars o geotèrmiques  
 
Atenent que des de finals de la dècada de 1990 les instal·lacions d'energia eòlica i solar 
han crescut arreu del món a un ritme més alt que qualsevol altra tecnologia de generació 
d'electricitat, i que les centrals nuclears han demostrat en diverses ocasions ser 
incompatibles amb el trànsit cap als sistemes  renovables, eficients i intel·ligents que es 
perfilen com la gran opció estratègica en l'energia del segle XXI 
  
El ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès acorda: 
  
Primer.- Demanar al Sr. Ministre d’Indústria de l’Estat que traslladi al Consell de Ministres 
la nostra voluntat de que no es concedeixi la renovació del permís de funcionament 
d'Ascó, l'1 d'octubre de 2011. 
 
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat que, en conseqüència, denegui a la central nuclear 
d'Ascó l'allargament del permís de funcionament. 
 
Tercer.- Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al 
Congrés dels los Diputats i al Parlament de Catalunya, al Departament d’Economia de la 
Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al Consell de Seguretat 
Nuclear (CSN), i a la Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC). 
 
10. MOCIÓ ICV-EUIA: PER REBUTJAR LES RETALLADES DEL DEPARTAMENT 

D’EDUCACIÓ 
 
Queda sobre la taula pendent la moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA, referent 
al rebuig a les retallades del departament d’educació. 
 
11.  MOCIÓ ICV-EUIA // CIU: DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ 
 
Un cop llegida la moció, s’obre un torn de preguntes. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “En primer lugar, me gustaría comentar que IC presentó una moción sobre el 
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modelo educativo catalán, y que CiU presentó otra moción parecida. Pero curiosamente, 
cuando intentamos unificar mociones, lo que hacemos es cambiar. Cambiar, moldear un 
poco ambas mociones para que queden en un resultado correcto y adecuado. Sin embargo 
esta vez, y es la primera vez que yo lo veo, esta moción ha sido el resultado de la suma, 
sin eliminación alguna de ningún párrafo, de la suma de la moción que presentaba IC y de 
la moción que presentaba CiU, y creo que esto se tiene que decir, y creo que por ello es el 
resultado este: una muy buena moción. Primero, segundo, respecto al modelo educativo 
catalán, hace más de 30 años que funciona, y no sólo hace más de 30 años que funciona, 
sino que encima funciona bien. Funciona bien como lo demuestra el hecho de que yo 
ahora, que vengo de una familia catalano-hablante y que soy hija de la inmersión lingüística 
y que por lo tanto, toda la educación la he hecho en catalán, uedo hablar en castellano con 
corrección y con plena normalidad. Incluso no hace tanto, cuando me licencié en la carrera 
de filosofía, muchos de los libros de los autores, filosofía no es una carrera que tenga 
muchos lectores, y por lo tanto hay muy pocas traducciones en catalán, con lo cual, todos, 
absolutamente todos los que estábamos allí, leíamos las obras en castellano o en el idioma 
original si podíamos disponer de estos conocimientos, porque no había traducciones al 
catalán. También, desde pequeña he ido al cine y he visto las películas en castellano, he 
leído la colección de los 5 en castellano, etc. ¿Esto por qué? Porque no estaba en catalán. 
Y sin embargo, no pasa nada. Yo puedo aprender el castellano y hablo, como digo, 
castellano con corrección, porque este modelo educativo lo permite. Es un muy buen 
modelo educativo, que además es avalado por los informes Pisa, según los cuales los 
alumnos de Catalunya tienen los mismos conocimientos, los mismos que no menores, los 
mismos conocimientos de castellano que los alumnos del resto de España. Y no sólo eso, 
sino que en la selectividad los alumnos catalanes acostumbran a tener mejor nota en 
lengua castellana que el resto de España. ¿Por qué somos más listos? No, no, ni mucho 
menos. Somos todos igual de listos, pero el billingüismo favorece el aprendizaje de 
idiomas, de todos los idiomas. Este modelo educativo catalán se aprobó con el consenso 
de toda la comunidad  educativa y también con una requetemayoría absoluta del 
Parlamento. Requetemayoría absoluta. El hecho de que se intente ahora reintroducir el 
castellano en las escuelas como lengua vehicular, es producto de la sentencia del Tribunal 
Supremo, es producto de la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 
Estatuto. Y aquí hay muchas cosas que decir. Hay que decir, por ejemplo, que un tribunal 
no tiene porque tomar decisiones políticas, del mismo modo que un político no toma 
decisiones relacionadas con el ámbito jurídico. Eso de entrada. Segundo, está atentando 
contra una ley del Parlament de Catalunya, refermada en todas partes, refermada en las 
Cortes de Madrid y refermada donde haga falta. Tercero, se habla de igualdad, y yo en 
principio a nivel teórico podria estar de acuerdo en que ambos idiomas tengan un nivel de 
igualdad, es decir que todo el mundo puedo hacer lo que quiera, en catalán y en castellano. 
Bien, eso lo acepto. Pero supongo que todos ustedes me aceptarán que en Catalunya la 
lengua mayoritaria es el castellano. Lógicamente. Y la lengua minoritaria  es el catalán, con 
lo cual, si nosotros queremos conseguir una situación de igualdad de ambos idiomas, está 
claro que lo que tenemos que hacer es equiparar las dos, teniendo en cuenta el punto de 
partida que es, el castellano tiene un mayor uso social que el catalán. Esto es lo que se 
consigue con el modelo educativo catalán, y por lo tanto, desde CiU no aceptaremos nada 
que intente atacar semejante hecho. Y soy así de tajante. Agradezco de entrada a todos 
los grupos políticos que van a dar apoyo, con la cabeza alta, a esta moción”.   
 
Intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ ICV-EUiA, que diu: “Sí que 
es verdad que ha sido una coincidencia y hemos asumido que dos propuestas que 
hacíamos, tanto el grupo municipal de IC como el grupo municipal de CiU pues hemos 
coincidido. A ver, vivimos en Catalunya y por lo tanto, yo llegué a Catalunya el 11 de 
enero de 1991, en el 97 me saqué el nivel C de català, y desde entonces yo en la meva 
feina parlo català i aquí quan vull parlo en català també. I no passa res. La meva família és 
educada en català, la meva dona és catalana, i jo crec que els polítics, els grups municipals 
hem de defensar el català, i el català ha de ser ensenyat a les escoles”.  
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Seguidament intervé la senyora Antonia Escrivà, regidora del grup municipal del PP, que 
diu: “A ver, yo no voy a presentar mi currículum académico ni como aprendí a hablar 
catalán y castellano a la vez, y los problemas y no problemas que he tenido con ellos. Por 
cierto, que aunque no sea problema tener una formación en catalán y hablar perfectamente 
el castellano, si se me permite hacerle una corrección, no es refermada sino reafirmada, 
Sra. Figueras. Dicho esto, y sabiendo que acepta las correcciones de buen grado siempre, 
al igual que ellas las hace, sin problema. Voy a seguir con mi intervención. La educación es 
algo que los padres y las personas, yo no me siento menos catalana por hablar castellano, 
ni muchísimo menos. Nací en Barcelona, me siento muy orgullosa de ello, 
independientemente de que hable castellano, catalán o vasco. Aparte de este tema que 
creo que las personas se sienten integradas o no en el lugar a que pertenecen, 
independientemente del idioma que hablen, todos podemos hacer un acto de nacionalismo 
ahora mismo de nuestro lugar de origen, pero no creo que es eso lo que toque. 
Básicamente hay dos sentencias, una del Tribunal Superior y la otra del de Catalunya, y 
nosotros no vamos a ir en contra ni de esta ni de ninguna sentencia de ningún tribunal, sea 
en el tema de la educación, sea en otros temas que se han presentado aquí en este Pleno. 
Jamás iremos en contra de una sentencia judicial. Hay otros medios para recurrir estas 
sentencias, y no incitar a un desacato hacia las mismas. Nada más”.  
 
Intervé seguidament el senyor Sergio Escribano, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, i si que voldríem dir algunes cosetes. Per 
a nosaltres efectivament el model d’immersió lingüística que s’ha dut a terme a Catalunya 
es pot considerar un èxit des de molts punts de vista. El que no es pot considerar un èxit 
es el model d’escola, i amb això estaríem en desacord amb algunes afirmacions que s’ha 
fet aquí. I voldríem dir també perquè quedi constància que votem a favor però no totes les 
opinions van pel mateix camí, que el risc seriós, i ara estic agafant una frase literal de la 
moció, de trencament social i de desigualtat i de discriminació, no ho suposa només 
aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia, sinó també les polítiques de retallades 
que el govern anterior i aquest govern està fent contra l’escola pública. Suprimir mestres, 
suprimir pressupost, suprimir les condicions amb les quals els nostres nanos estudien a les 
nostres escoles públiques també atempta contra el treball d’immersió lingüística i de tots 
els demés treballs que fem a l’escola. Per no parlar de la situació a tota Catalunya parlaré 
de la de Badia. L’anterior govern va retallar amb un 23 per cent el pressupost de les 
escoles de Badia en dos anys. Aquest govern ha suprimit 8 professors, ens ha tornat a 
retallar el pressupost, ja no se ni per on anem, n’hi ha algunes escoles o instituts que 
poden arribar a tenir problemes de pagament, que s’estan pensant si reformar la manera de 
fer la neteja, per exemple, amb els acomiadaments que suposaria això, i aquest govern 
també ha provocat un desencís important que ha provocat diverses manifestacions, de les 
quals ha participat les nostres llars d’infants d’aquí de Badia que depenen de la Generalitat, 
la qual ha decretat un canvi de substitució del personal laboral, i les llars es troben que 
tenen sèries dificultats quan una persona laboral es posa de baixa. Les persones laborals 
tenen una incidència i un treball importantíssim dintre de les nostres llars, i fan feines tals 
com atenció a l’alumnat, neteja, cuina. Quan alguna d’aquestes persones es posa de baixa, 
tenim problemes perquè posin un substitut o una substituta. Tot això també atempta 
contra la llengua, i està molt bé sortir al carrer a cridar en defensa del model d’immersió 
que s’ha dotat en aquest país, i el qual personalment, i que em disculpi la senyora Antonia, 
em permet a mi expressar-me en català. Però bueno, hem de considerar absolutament tot”.   
 
A continuació pren la paraula la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social 
i Cultural, que diu: “Una intervenció molt breu per a explicar el nostre posicionament en 
aquesta moció. Serà de vot favorable a la moció, i és bàsicament perquè nosaltres 
defensem el model d’immersió lingüística. Ho defensem perquè creiem que altre model 
diferent posaria en perill la llengua més vulnerable de Catalunya que, com ha explicat la 
senyora Marta Figueras, és el català, per nombre de persones parlants. I tenint el privilegi 
de viure en un lloc on tenim dues llengües maternes, creiem que això no ho podem 
permetre, ho hem de protegir. Defensem el model d’immersió lingüística perquè creiem que 
altre model diferent provocaria que algunes persones parlessin el català i d’altres persones 



 32 

que no sabessin parlar el català, i tenint com exemple d’altres comunitats de l’estat 
espanyol amb dues llengües i que hagin nascut allà, que no sap parlar la segona llengua. 
Se’ns dubte això provoca desigualtat social, provoca problemes de cohesió social i es un 
altre factor pel qual pensem que no ho podem permetre. Per acabar, m’agradaria acabar la 
meva intervenció amb un desig. I és que tant de bo arribi el dia que ni les llengües, ni les 
cultures, ni les procedències ni les religions, ni les condicions sexuals, res d’això sigui 
motiu ni d’enfrontaments, ni d’agressions, sinó factors d’enriquiment i creixement 
personal”. 
 
Es passa seguidament a la votació de la proposta, que s’aprova per 13 vots a favor (PSC, 
AEB, ICV-EUiA, CiU), 3 en contra (PP) i 1 abstenció (PXC). 
 
L’alcaldessa diu: “Només un petit aclariment per al.lusió personal. La llengua mai ha de 
servir per a diferenciar o per a distingir si una persona pertany a un territori o no, perquè 
evidentment que hi ha gent que és catalana que no parla català, i ha gent que no és 
catalana i que parla català. Per això, la llengua mai ha de servir per a identificar una 
pertinença a un determinat territori”. 
 
S’acorda: 
 
Ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa i, sobretot, la complicitat i 
l’esforç de famílies no catalanoparlants i el professorat, que han posat en tot moment el 
benefici de l’infant per sobre de tot.  
 
Ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions internacionalment i pel High 
Level Group on Multilinguism de la Unió Europea. 
 
No persegueix una societat bilingüe, sinó una societat multilingüe, moderna, competent, on 
el català és la llengua comuna, el castellà és après amb resultats idèntics a la resta de 
l’estat -tal com estableixen els Informes PISA, que avalua internacionalment els 
coneixements adquirits de la mà de l’Organització per a la Cooperació i el 
Desenvolupament Econòmica (OCDE)- i garanteix el coneixement d’una tercera llengua. 
 
El TSJC ha fet públic durant els últims dies la interlocutòria que estableix que la Generalitat 
haurà d'informar de les mesures preses per a fer complir la sentència que el Tribunal 
Suprem (TS) va emetre el passat 22 de desembre de 2010 en què pretenia obligar la 
Generalitat de Catalunya a reintroduir el castellà a les escoles "com a llengua vehicular de 

forma proporcional i equitativa en relació al català” en tots els cursos del cicle 
d'ensenyament obligatori.  
 
Aquesta sentència del Tribunal Suprem és l’aplicació de la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l'Estatut i en resposta a tres recursos de pares d'alumnes que volen 
que els seus fills estudiïn en castellà i també rebre en castellà les comunicacions del centre 
escolar.  

El Tribunal Suprem va declarar en el seu moment que  "el dret del recurrents al fet que el 

castellà s'utilitzi també com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat 

Autònoma Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d'adoptar les mesures que 

calgui per adaptar el seu sistema d'ensenyament a la nova situació creada per la sentència 

31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua 

vehicular de l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el català". "De la mateixa manera, 

declarem el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol altra 

documentació tant oral com escrita que li siguin remeses pel centre  siguin també en 

castellà", conclou la part dispositiva de la sentència. 
 
Segons les sentències del Tribunal Suprem, “res impedeix que l'Estatut reconegui el dret a 
rebre l'ensenyament en català i que aquesta sigui llengua vehicular i d'aprenentatge en tots 
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els nivells d'ensenyament. Però també, no obstant això, res impedeix que el castellà no 
sigui objecte d'un dret idèntic”. 
 
La recent interlocutòria del TSJC exposa que els ciutadans que van guanyar la sentència 
del Tribunal  Suprem van reclamar-li l'execució de la sentència, i que per això va demanar 
al Departament d'Ensenyament que donés explicacions sobre les mesures preses després 
de la sentència del Tribunal Suprem. La Generalitat va fer-li arribar un document amb dades 
estadístiques i amb la conclusió que, per garantir l'exigència legal del ple domini de les 
dues llengües cooficials al final de l'ensenyament obligatori, calia mantenir el model 
d'immersió lingüística en català. 

En canvi, el TSJC considera insuficient aquesta al·legació i que la sentència del Suprem no 
es compleix. A més, recorda que el Tribunal Suprem establia que el castellà havia de ser 
llengua vehicular, en una proporció que el departament podia establir, però que no podia 
consistir en una assignatura més, trencant així el model d’immersió lingüística a l’escola 
catalana.  

Aquesta sentència és una de les afectacions de la retallada de l'Estatut de Catalunya i es 
produeix a més contra la immersió lingüística, un aspecte nuclear que ha estat elogiat 
internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les 
persones nouvingudes i com a model de cohesió social a Catalunya. 
 
Atès que les sentències del Tribunal Suprem suposen una càrrega contra la construcció 
d’una llengua comuna i ataquen greument la cohesió del poble català.  
 
Atès el rebuig àmpliament majoritari de la societat catalana a la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, expressada en la gran manifestació del 10 de 
juliol del 2010. 
 
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que ha de continuar essent l’eix 
vertebrador de tota l’activitat educativa i com eina clau en la  inclusió social del nostre 
país. 
 
I atès que El TSJC en cap cas pot dictar jurisprudència per damunt de les normes 
adoptades al Parlament i en plena vigència (LNL 1983, LPL1998 i LEC 2009, que conté en 
el Títol II el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya).  
 
Per tot això, acordem: 
 
Primer. Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que suposa 
aquesta ofensiva jurídica. 
 
Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no 
només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant, tenint en compte els reptes 
plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que compta amb més de 100 llengües 
d’origen. 
 
Tercer. Reconèixer i agrair la tasca col·lectiva que ha fet possible aquest model, des dels 
estudis de Galí al 1923, passant pel lideratge de Pi-Sunyer com a Conseller de la 
Generalitat restaurada l’any 1978 i tots els governs que mai han dubtat a desenvolupar les 
tesis dels experts en aquesta qüestió. 
 
Quart. Rebutjar les sentències del Tribunal Suprem espanyol i la interlocutòria del TSJC que 
intenten imposar la fi del sistema d’immersió lingüística en les escoles catalanes. 
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Cinquè. Reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent 
la llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina indispensable que possibiliti 
la cohesió social del nostre país. 
 
Sisè.-  Donar suport a les accions de rebuig que estan sorgint des de la societat civil contra 
les sentències del Tribunal Suprem espanyol i en defensa del model d’immersió lingüística 
escolar. I Donar suport a totes les iniciatives que determinin les institucions catalanes i la 
ciutadania en aquest sentit, així com adherir-nos a la campanya de somescola.cat. 
 
Setè.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments de Catalunya, al Tribunal Suprem, al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Departament d’Educació, als diferents Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al grups del Congrés i del Senat i a la Plataforma 

Somescola. I enviar aquesta moció al TSJC, a Convivència Cívica Catalana, a l’entitat 
somescola.cat, als grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat i al Consell Escolar 
Municipal 
 
 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

 
 
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ALCALDIA DE LA NÚM. 501/11 FINS LA   
685/2011 
 
Núm. 501/11, d’aprovar la relació de documents de despeses fase D i AD núm. 17/2011, 
per import de 2.417,80 euros, i  fase O i ADO núm. 17/2011 per import de 29.612,78 
euros, tramesos per les diferents àrees gestores de les despeses. 
 
Núm. 502/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11034391 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. 503/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11032744 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. 504/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11034825 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. 505/11, d’imposar sancions a cadascun dels titulars de vehicles de la relació 
11034824, i notificar–ho a l’ORGT perquè procedeixi a notificar reglamentàriament, de 
forma individual, les sancions imposades. 
  
Núm. 506/11, de deixar sense efecte diferents expedients sancionadors, sobreseient els 
mateixos i procedir al seu arxiu, sense declaració de responsabilitat, per errades en la seva 
tramitació. 
 
Núm. 509/11, de convocatòria del Ple extraordinari de l’Ajuntament pel dia 29 de juny de 
2011. 
 
Núm. 510/11, d’imposar sancions a cadascun dels titulars de vehicles de la relació 
11035987, i notificar–ho a l’ORGT perquè procedeixi a notificar reglamentàriament, de 
forma individual, les sancions imposades. 
 
Núm. 511/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11035676 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. 
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Núm. 512/11, de disposició de les vacances d’estiu de diferent personal de l’Ajuntament. 
 
Núm. 513/11, de concessió d'ajuts de fons social segons Conveni i Acord 
regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, 
corresponents al mes de juny de 2011. 
 
Núm. 514/11, de reconèixer a diferents treballadors el compliment del període de 
carència de sis mesos necessària per a tenir dret a la percepció del Plus d’Assistència i 
Puntualitat. 
 
Núm. 517/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients 
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT. 
 
Núm. 518/11, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 7/2011, atesa la 
sol.licitud de la senyora Josefa Ginestar Ortiz, a causa de haver sofert una caiguda en l’av. 
Via de la Plata, a l’alçada del mercat municipal. 
 
Núm. 519/11, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a 
favor de la regidora Montserrat Carbonell Rosell. 
 
Núm. 520/11, de renovació de la concessió de la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb disminució, modalitat titular conductor, a favor de la senyora M. Josefa 
Muñoz Garcia. 
 
Núm. 521/11, de contractar dos oficials de manteniment, mitjançant contracte 
laboral per circumstàncies de la producció, no abans del dia 21 de juny i fins el dia 4 
de setembre de 2011. 
 
Núm. 522/11, de concessió d’una bestreta per import de 2.404,05 euros, a la senyora 
Irene Mahugo Griño, sense interès i a compte de les retribucions dels 24 mesos següents a 
la seva concessió. 
 
Núm. 523/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2011/038 a favor de la 
senyora Sandra Hernández Gonzalo. 
 
Núm. 524/11, d’acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, 
destinada a la revisió del projecte de la Plataforma de Serveis per a gent gran, per 
import de 2.000,00 euros. 
 
Núm. 525/11, d’abonar els havers del mes de juny a la senyora M. Soledad Vera 
Cambiasso, atès que la seva incorporació ha estat produïda posteriorment a la 
confecció de la nòmina del mes. 
 
Núm. 526/11, de practicar liquidació dels havers de diferents treballadors per 
finalització dels seus contractes. 
 
Núm. 527/11, de declarar la jubilació parcial del 75% de la jornada laboral, al 
treballador senyor Jesús Alonso Fernández, amb efectes del dia 9 de juny de 2011 i 
fins a l’edat de jubilació el dia 23 de març de 2016. 
 
Núm. 528/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11036694 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. 529/11, de practicar devolució de la quota obrera dels mesos d’abril i maig als 
alumnes del Casal d’oficis, per haver-se produït errada en les quantitats retingudes. 
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Núm. 530/11, de donar per resolta la situació de comissió de serveis de la senyora 
Antònia Albert Peñalver, acordada per acord de la Junta de Govern Local del dia 4 
de juny de 2010. 
 
Núm. 531/11, de justificar la subvenció atorgada pel Departament de Consum, per 
import de 6.439,00 euros, i destinada al manteniment del Servei Municipal de 
Consum. 
 
Núm. 532/11, d’aprovar la relació de documents de despeses fase D i AD núm. 18/2011, 
per import de 2.311,94 euros, i  fase O i ADO núm. 28/2011 per import de 109.037,95 
euros, tramesos per les diferents àrees gestores de les despeses. 
 
Núm. 533/11, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privatiu de la plaça d’aparcament 
núm. 100, a favor de la senyora Fernanda Jiménez Fernández i el senyor Antonio 
Fernández Muñoz, fins el dia 1 de juliol  de 2053. 
 
Núm. 534/11, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privatiu de la plaça d’aparcament 
núm. 32, a favor de la senyora M. José Morales Moreno, fins el dia 12 de febrer de 2054. 
 
Núm. 535/11, d’inscripció, amb caràcter definitiu, en el Registre Municipal d’Entitats de 
l’entitat  “Club Deportivo Boxkarate  Badia”, amb el núm. EAC 129-11. 
 
Núm. 536/11,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Ahmed El Aoufi. 
 
Núm. 537/11,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Alaou Lhou. 
 
Núm. 538/11,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Ahmed Said. 
 
Núm. 539/11, d’acceptar la proposta de la senyora Susana Mesa Sánchez, arrendatària del 
local comercial núm. 91, de cedir-lo a l’Ajuntament, atesa la tramitació d’expedient de 
desnonament  presentada en el Jutjat de Primera Instància 8 de Cerdanyola del Vallès, en 
data 11 de maig de 2011. 
 
Núm. 540/11, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents persones, per 
les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 30 de maig al 29 de juny de 
2011. 
 
Núm. 541/11, de portar a terme les obres d’instal.lació d’un aparell de climatització en el 
despatx de la secretària, mitjançant contracte menor amb ZIRO Instalaciones, S L, per un 
import de 1.542,01 euros i 277,56 euros d’IVA. 
 
Núm. 542/11, de declarar extingit el contracte temporal de les dues treballadores que 
substituïen la senyora Gloria Amigó Aso, atesa la seva reincorporació. 
 
Núm. 543/11, de nomenament interí de la senyora M. Soledad Vera Cambiasso, amb la 
categoria de tècnica (agent d’igualtat), per tal de cobrir la vacant accidental per situació de 
llicència per guarda legal i vacances de la senyora Betlem Cuesta Cremadres, no abans del 
dia 23 de juny i fins el 31 de juliol de 2011. 
 
Núm. 544/11, de disposició de les vacances d’estiu de diferents treballadors de 
l’Ajuntament. 
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Núm. 545/11, de prorrogar per un any el conveni de col.laboració subscrit amb 
l’Associació Llar d’Avis, fins el dia 28 de maig de 2012. 
 
Núm. 546/11, de contractació del senyor José Vivancos Luna, amb la categoria d’oficial 
d’obres i manteniment, mitjançant contracte laboral per circumstàncies de la producció, no 
abans del dia 27 de juny i fins el dia 10 de setembre de 2011. 
 
Núm. 547/11, de practicar liquidació d’havers del senyor José Vivancos Luna, 
corresponents al mes de juny de 2011. 
 
Núm. 548/11, d’aprovar i signar un conveni de col.laboració amb la Diputació de 
Barcelona, per un import de 136.666,00 euros, i destinada a la Fase 3 del projecte de 
Reforma integral del mercat municipal. 
 
Núm. 549/11, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a 
favor de la regidora Raquel Gracia Peral. 
 
Núm. 550/11, de creació d’una comissió especial de regidors delegats, com a 
òrgan d’estudi i realització de treballs previs en assumptes sotmesos a les 
comissions informatives, i d’altres. 
 
Núm. 551/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients 
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT. 
 
Núm. 553/11, de designar la senyora Raquel Gracia Peral com a representant en el 
Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
Núm. 554/11, de designar la senyora Raquel Gracia Peral com a representant en el 
Consorci per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental. 
 
Núm. 555/11, de designar el tinent d’alcalde primer, senyor Juan Antonio Lancho 
Aceituno, perquè representi l’Ajuntament en l’Assemblea General de la Xarxa de 
ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. 
 
Núm. 557/11, de delegar la presidència del Consell Municipal de Sanitat i Salut 
Pública, a la senyora Montserrat Carbonell Rosell. 
 
Núm. 558/11, de reconèixer a la senyora Maria Espinosa Borrego el compliment del període 
de carència de sis mesos necessària per tenir dret a la percepció del Plus d’Assistència i 
Puntualitat, amb efectes  juliol de 2011. 
 
Núm. 559/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11037770 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. 560/11, de deixar sense efecte diferents expedients sancionadors, sobreseient els 
mateixos i procedir al seu arxiu, sense declaració de responsabilitat, per errades en la seva 
tramitació. 
 
Núm. 561/11, de paralitzar i arxivar l’expedient de Baixa d’Ofici 15/11, atesa la sol.licitud 
de l’interessat. 
 
Núm. 562/11, de determinar que les reunions ordinàries de la comissió especial de 
regidors delegats es celebrin tots el dilluns abans del Ple, a les 10:00 hores. 
Núm. 563/11, de designar regidors amb dedicació exclusiva i regidors amb 
dedicació parcial. 
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Núm. 564/11, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a 
favor de la regidora Montserrat Carbonell Rosell. 
 
Núm. 565/11, de disposició de les vacances d’estiu del senyor Jordi Jacas Perals. 
 
Núm. 566/11, de liquidació d’havers del mes de juliol del senyor Fernando Cuevas 
Méndez, atesa la seva renúncia. 
 
Núm. 567/11, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 11 de juny de 
2011. 
 
Núm. 568/11, de nomenament interí del senyor Juan Luis Muñoz Castro, amb la 
categoria d’agent de la Policia Local, atesa la vacant per concessió de comissió de 
serveis de l’agent senyor José Antonio Martínez Pedrero. 
 
Núm. 569/11, d’aprovar l’expedient núm. 16/2011, d’incorporació de romanents 
de crèdits de l’exercici 2010 a l’exercici de 2011, corresponents a despeses 
finançades amb ingressos afectats. 
 
Núm. 570/11, de nomenament del senyor Miguel Romaguera Santiago agent de la 
Policia Local, i adjudicar-li el lloc de treball codi 223523, grup C, subgrup C2. 
 
Núm. 571/11, d’aprovar l’expedient núm. 17/2011, de transferència de crèdit a partides 
pressupostàries de l’exercici de 2011. 
 
Núm. 572/11, de nomenar el senyor Raul López Borrás interventor accidental, i la senyora 
M. Dolors Gómez Couto tresorera accidental, atès el permís per vacances dels respectius 
titulars. 
 
Núm. 573/11, de contractació del senyor Jorge Marquez Garia, amb la categoria de 
recepcionista del servei d’Esports, mitjançant contracte laboral per circumstàncies de la 
producció a temps parcial, no abans del dia 2 de juliol fins el dia 28 d’agost de 2011. 
 
Núm. 574/11, de contractació del senyor Iván Villén Ortiz, amb la categoria d’oficial de 
manteniment, mitjançant contracte laboral per circumstàncies de la producció, no abans 
del dia 1 de juliol fins el dia 5 d’agost de 2011. 
 
Núm. 575/11, de portar a terme les obres d’instal.lació d’un aparell de climatització en les 
oficines del Casal de Joves, mitjançant contracte menor amb ZIRO Instalaciones, S L, per 
un import de 6.417,40 euros i 1.155,13 euros d’IVA. 
 
Núm. 576/11, de portar a terme les obres d’adequació del paviment del Casal de Joves, 
mitjançant procediment del contracte d’obrfa menor, amb el contractista 
CONSTRUCCIONES SANCHEZ VARGAS, S L, per un import de 10.051,58 euros i 
1.809,28 euros d’IVA. 
 
Núm. 577/11, de nomenar secretari accidental el senyor José Manuel Roque 
Damota, durant els dies de permís de la secretària titular. 
 
Núm. 578/11, d’inscripció, amb caràcter provisional, en el Registre Municipal d’Entitats de 
l’entitat  “Associació Metereològica MeteoBadia”, amb el núm. EAC 130-11. 
 
Núm. 579/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients 
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT. 
 
Núm. 580/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients 
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT. 
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Núm. 581/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11038848 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. 582/11, d’aprovar un conveni de col.laboració amb l’Institut Federica Montseny, per 
import de 1.700,00 euros, i destinat al foment d’activitats educatives. 
 
Núm. 583/11, de nomenament interí de la senyora Carolina Bañón Clivillé, amb la categoria 
d’agent de control i recepció del servei de Policia Local, per tal de cobrir la vacant per 
vacances dels funcionaris adscrits a aquest lloc de treball, no abans del dia 5 de juliol i fins 
el 31 d’agost de 2011. 
 
Núm. 584/11, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 18 de juny de 2011. 
 
Núm. 585/1O, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a 
favor de la tinenta d’alcaldessa tercera, senyora Montserrat Jiménez Molina. 
 
Núm. 586/11, de concessió d’una bestreta per import de 2.400,00 euros, al senyor Blas 
Rojo López, sense interès i a compte de les retribucions dels 24 mesos següents a la seva 
concessió. 
 
Núm. 587/11, d’aprovar la liquidació complementària de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social, corresponents als mesos d’octubre i novembre de 2010, per import de 
1.893,46 euros, i referent a deute per incapacitats temporals. 
 
Núm. 588/11, d’aprovar l’addenda que prorroga el conveni de col.labocació amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, referent al Pla Educatiu 
d’Entorn per al curs acadèmic 2011-2012. 
 
Núm. 589/11, de portar a terme les obres d’adequació del paviment de la calçada de 
l’accés a l’aparcament del mercat municipal, mitjançant procediment del contracte d’obra 
menor, amb el contractista SEROP, S L U, per un import de 9.727,45 euros i 1.750,94 
euros d’IVA. 
 
Núm. 590/11, d’autoritzar la concessió d’una reserva d’aparcament al senyor Sergio 
Blanco Pous davant el seu domicili del núm. 1 de l’av. Eivissa. 
 
Núm. 591/11, d'autoritzar la senyora M. José Felipe Verdejo I'OVP mitjançant  la 
instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Mediterrània, 19, durant el període de 
l' 1 de juliol de 2011 fins el 31 d’agost de 2011. 
 
Núm. 592/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2011/034 a favor de 
RAMACISA, S L. 
 
Núm. 593/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2011/047 a favor de 
SOCIETAT GENERAL D’AIGÜES DE BARCELONA, S A. 
 
Núm. 594/11, d'autoritzar el/la senyor/a Zhao Xiau Xiao I'OVP mitjançant  la 
instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Costa Brava, 4, durant el període de 
l' 1 de juliol de 2011 fins el 30 de setembre de 2011. 
 
Núm. 595/11, d'autoritzar a Comercial Martí, S A I'OVP amb un espai de 25 m2 a 
la Plaça Major, el proper dijous, per a l’exposició de vehicle industrial. 
 
Núm. 596/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2011/041 a favor de GAS 
NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, S A. 
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Núm. 597/11, d'autoritzar el/la senyor/a Jianmei Zhang l’OVP mitjançant  la 
instal.lació de terrassa, davant el local del C/ Santander, 6, durant el període de l' 1 
de juny de 2011 fins el 31 de desembre de 2011. 
 
Núm. 598/11, d'autoritzar a Grup de Servei Redico del Vallès l'OVP amb un espai 
de 30 m2 a l’av. Mediterrània, 24 durant el dia 27 de juny de 2011, per a la 
descàrrega de material per arranjaments en la comunitat de propietaris. 
 
Núm. 599/11, d'autoritzar a la senyora Rocio Yobando Owiich l’OVP des del dia 23 
al 26 de juny de 2011, amb un espai de 66 m2 al Parc Joan Oliver, amb la 
instal.lació d’atraccions infantils. 
 
Núm. 600/11, d'autoritzar a Shiva Vallès Group, S L l’OVP mitjançant  la instal.lació 
de terrassa, davant el local del C/ dels Infants, s/n, durant el període de l' 1 de juliol 
de 2011 fins el 31 d’agost de 2011. 
 
Núm. 601/11, d'autoritzar el senyor Rafael Pérez Pardo l’OVP des del dia 23 al 26 
de juny de 2011, amb un espai de 356,12 m2 al Parc Joan Oliver, amb la 
instal.lació d’atraccions infantils. 
 
Núm. 602/11, d'autoritzar la senyora Josefa Sánchez Reinaldo l’OVP des del dia 23 
al 26 de juny de 2011, amb un espai de 22,58 m2 al Parc Joan Oliver, amb la 
instal.lació d’atraccions infantils. 
 
Núm. 603/11, de donar de baixa del padró del mercat ambulant, la senyora Juana Santiago 
Hernández com a titular de la parada núm. 38, amb efectes del dia 1 de juliol de 2011. 
  
Núm. 604/11, d’autoritzar la transmissió del dret d’utilització privatiu de la plaça 
d’aparcament núm. 111, a favor del senyor Antonio Puerta Limón, por defunció de la 
senyora Maria Manuela Muñoz Ramírez i segons manifestació d’herència aportada. 
 
Núm. 605/11, de donar de baixa del padró del mercat ambulant, el senyor Asensio 
Jiménez Garcia com a titular de la parada núm. 86, i donar d’alta la senyora Juana Jiménez 
Gómez com a titular de la mateixa, amb efectes del dia 1 de gener de 2011. 
 
Núm. 606/11, d’aprovar el Protocol Addicional de concreció per al 2011, del Contracte 
Programa per a la coordinació, cooperació i col.laboració amb el Departament de Benestar 
Social i Familia, en matèria de serveis socials i altres programes relatius a benestar social, 
subscrit l’any 2008. 
 
Núm. 607/11, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 25 de juliol de 2011. 
 
Núm. 608/11, d'autoritzar el senyor José Gordillo Suribes l’OVP des del dia 23 al 26 
de juny de 2011, amb un espai de 18,00 m2 al Parc Joan Oliver, amb la col.locació 
d’un remolc de frankfurt. 
 
Núm. 609/11, de substitució del senyor Juan Antonio Lancho Aceituno en el càrrec 
d’Alcaldia, per absència de l’alcaldessa titular, durant els dies 23 al 25 de juliol de 
2011. 
 
Núm. 610/11, de convocatòria del Ple municipal pel dia 27 de juliol de 2011. 
 
Núm. 611/11, de disposició de les vacances d’estiu de la senyora Betlem Cuesta 
Cremades. 
 
Núm. 612/11, de disposició de les vacances d’estiu de la senyora Sònia Rico 
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Mainer. 
 
Núm. 613/11, de concessió a la senyora Betlem Cuesta Cremades del gaudi del 
permís de lactància, de forma compactada, a partir del 23 de juny i fins el 12 de 
juliol de 2011, ambdós inclosos. 
 
Núm. 614/11,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Mawutor Kwaesi Amesimeku. 
 
Núm. 615/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2011/053 a favor de Juna 
de Compensació Sector Sant Pau de Riu Sec. 
 
Núm. 616/11, de renova la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, 
modalitat titular no conductor, a favor de la senyora Maria Nieves Pedregosa Matas. 
 
Núm. 617/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11010025 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. 618/11, d’imposar sancions a cadascun dels titulars de vehicles de la relació 
11040413, i notificar–ho a l’ORGT perquè procedeixi a notificar reglamentàriament, de 
forma individual, les sancions imposades. 
 
Núm. 619/11, de nomenament de diferents alcaldes accidentals durant el període de 
vacances de l’alcaldessa titular. 
 
Núm. 620/11, d’aprovar la liquidació d’ofici al senyor José Antonio Montero Nogueria, 
corresponents a l’OVP durant la festa major. 
 
Núm. 621/11, 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 juliol de 2011. 
 
Núm. 622/11, de comparèixer i oposar-me al recurs ordinari 151/2011-B1, 
interposat pel senyor Daniel Romero Judar davant el Jutjar Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona, contra el silenci administratiu del 
procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 8/2010. 
 
Núm. 623/11, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 11/2011, atesa la 
sol.licitud del senyor Antonio Aguilar Sigales, a causa de haver sofert una caiguda al carrer 
de Santander. 
 
Núm. 624/11, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 12/2011, atesa la 
sol.licitud de la senyora M. del Mar Saldaña Carreras, per haver sofert danys la seva filla a 
causa d’uns vidres a l’interior d’una font.  
 
Núm. 625/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11041648 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. 626/11, d’estimació dels recursos presentats de diferents expedients sancionadors, 
anul.lar les sancions, i notificar-ho a l’ORGT. 
 
Núm. 627/11, de deixar sense efecte diferents expedients sancionadors, sobreseient els 
mateixos i procedir al seu arxiu, sense declaració de responsabilitat, per errades en la seva 
tramitació. 
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Núm. 628/11, d’estimació dels recursos presentats de diferents expedients sancionadors, 
anul.lar les sancions, i notificar-ho a l’ORGT. 
 
Núm. 629/11, d’imposar una sanció total de nou mesos de suspensió de funcions amb 
pèrdua de retribucions, a un funcionari de l’Ajuntament. 
 
Núm. 631/11, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents persones, per 
les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 30 de juny al 29 juliol de 
2011. 
 
Núm. 632/11,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora M. Teresa Pérez Pedragosa. 
 
Núm. 633/11, de concessió d’una bestreta per import de 430,00 euros, a la senyora Sònia 
Rico Mainer, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària de Nadal 
de 2011. 
 
Núm. 634/11, d’ampliar, durant el període d’estiu, la jornada laboral de dues treballadores 
del Servei d’Esports, amb efectes del dia 27 de juny i fins el 31 d’agost de 2011. 
 
Núm. 635/11, de reconèixer a la senyora Ana Redondo Martínez una antiguitat de 3 anys, 
amb efectes del dia 1 d’agost de 2011. 
 
Núm. 636/11, de contractació del senyor Eloi Plans Renom, amb la categoria d’oficial de 
manteniment-conserge, mitjançant contracte laboral per interinitat, per tal de cobrir la 
vacant accidental per gaudi de vacances, de la senyora Juana M. Moreno Pardo, no abans 
del dia 1 d’agost de 2011 i fins la reincorporació de la treballadora substituda. 
 
Núm. 637/11, de reconèixer a la senyora Cristina Pérez Ramírez llicència per assumptes 
propis durant els dies 29 d’agost i 8 de setembre de 2011, i formalitzar i cursar la baixa i 
l’alta de cotització respectives. 
 
Núm. 638/11, de disposició de les vacances d’estiu del senyor José Manuel Roque 
Damota.  
 
Núm. 639/11, d’aprovació de diferents documents comptables negatius corresponents a 
quota patronal de la Seguretat Social, per reintegrament d’imports per baixes d’IT. 
 
Núm. 640/11, de practicar liquidació d’havers de diferents treballadors, per finalitzacions 
dels seus períodes contractuals. 
 
 Núm. 641/11, de reconèixer a la senyora Estefania Castro Abollado el compliment del 
període de carència de sis mesos necessària per tenir dret a la percepció del Plus 
d’Assistència i Puntualitat, amb efectes del dia 1 d’agost de 2011. 
Núm. 642/11, de variacions de la nòmina del personal de l’Ajuntament, corresponents al 
mes de juny de 2011. 
 
Núm. 643/11, d’inscripció, amb caràcter definitiu, en el Registre Municipal d’Entitats de 
l’entitat  “Associació Metereològica MeteoBadia”, amb el núm. EAC 130-11. 
 
Núm. 644/11, de modificar el preu del contracte per a dur a terme el servei de Pla 
estratègic d’ocupació i promoció econòmica a Badia del Vallès, mitjançant el 
procediment de contracte menor, amb el contractista “Innovación y Consultoría en 
Políticas Públicas”, per un import de 10.186,20 euros i 1.833,50 euros d’IVA, i de 
4.365,50 euros i 785,80 euros d’IVA. 
 
Núm. 645/11, d’adjudicar 32 premis acadèmics per un total de 8.000,00 euros, 
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per a premiar l’excel.lència en l’etapa de secundària obligatòria i el batxillerat dels 
alumnes dels centres educatius. 
 
Núm. 646/11, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució, modalitat titular conductor, a favor del senyor Rafael Garcia Calvo. 
 
Núm. 647/11, d’aprovar i subscriure un conveni de col.laboració per a la formació 
pràctica en centres de treball, amb el Centre de Secundària IES del CAR. 
 
Núm. 648/11, de practicar liquidació dels havers de diferents treballadors per 
finalització dels seus contractes. 
 
Núm. 649/11, d’imposar sancions a cadascun dels titulars de vehicles de la relació 
11043291, i notificar–ho a l’ORGT perquè procedeixi a notificar reglamentàriament, de 
forma individual, les sancions imposades. 
 
 Núm. 650/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11042886 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. 651/11, de practicar la liquidació per diferències d’incapacitats temporals, a 
diversos treballadors. 
 
Núm. 652/11, de concessió d’una bestreta per import de 400,00 euros, a la senyora Marta 
Vicens Núñez, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària de 
Nadal de 2011. 
 
Núm. 653/11, de donar publicitat al llistat d’aspirants admesos i exclosos en 
relació a l’acreditació del nivell B de català, del concurs-oposició per a la provisió 
de cinc places de caporal de la Policia Local. 
 
Núm. 654/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients 
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT. 
 
Núm. 655/11, de disposició de les vacances d’estiu de la treballadora Susana Damián 
Ayala. 
 
Núm. 656/11, de deixar sense efecte la 7/10, que concedeix a la senyora Susana Damián 
Ayala la reducció d’un octau de la jornada de treball, per raó de guarda legal d’un infant , a 
fi de que comenci la jornada complerta el dia 8 d’agost de 2011. 
 
Núm. 658/11, de reconèixer a la senyora Vanesa Chavero Bellido una antiguitat de 3 anys, 
amb efectes del dia 1 d’agost de 2011. 
 
Núm. 659/11, d’assignar al senyor Miguel Brullet González les funcions de Cap de la 
Prefectura de la Policia Local, amb efectes del dia 1 al 17 de juliol, i del 18 al 31 d’agost 
de 2011. 
 
Núm. 660/11, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a 
favor de la regidora Saray Muñoz Contreras. 
 
Núm. 661/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients 
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT. 
 
Núm. 662/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients 
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT. 
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Núm. 663/11, d’imposar sancions a cadascun dels titulars de vehicles de la relació 
11045389, i notificar–ho a l’ORGT perquè procedeixi a notificar reglamentàriament, de 
forma individual, les sancions imposades. 
 
Núm. 664/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11044985 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. 665/11, de substitució en el càrrec de Tresoreria del senyor Raul López Borrás, per 
absència del titular. 
 
Núm. 666/11, de nomenament interí de la senyora Maria Helena Torrecilla Llort, amb la 
categoria d’auxiliar de manteniment-conserge, per tal de cobrir la vacant accidental per 
gaudi de vacances dels funcionaris que realitzen el control i recepció de la Policia Local, no 
abans del dia 22 d’agost de 2011 i fins el 31 d’agost de 2011. 
 
Núm. 667/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11045823 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. 668/11, de concessió d'ajuts de fons social segons Conveni i Acord 
regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, 
corresponents al mes d’agost 2011. 
 
Núm. 669/11, de modificar errada produïda en la núm. 668/11, referent a 
l’import de sanació atorgat a la senyora Remedios Martínez Martínez. 
 
Núm. 670/11, de declarar extingits els contractes temporals subscrits amb 
diferents treballadors, per finalització del període contractual. 
 
Núm. 671/11, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al mes 
d’agost de 2011. 
 
Núm. 672/11, de concessió de beques escolars a diferent personal funcionari i 
laboral. 
 
Núm. 673/11, d’imposar sancions a cadascun dels titulars de vehicles de la relació 
11047007, i notificar–ho a l’ORGT perquè procedeixi a notificar reglamentàriament, de 
forma individual, les sancions imposades. 
 
Núm. 674/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11034391 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. 675/11, d’efectuar l’abonament de la prestació d’incapacitat temporal a l’alumne 
treballador senyor Antonio Huerta Garcia, corresponent als mesos de juliol i agost, per no 
haver-ho percebut 
 
Núm. 676/11, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 13/2011, atesa la 
sol.licitud de INTHER PARTNER ASSISTANCE SERVICIOS ESPAÑA S A, en representació 
de la Sra. Susana Roura Torrents, perjudicada en el sinistre 11800050-14144. 
 
Núm. 677/11, de concessió d’una bestreta per import de 390,00 euros, a la senyora 
Montserrat Jiménez Molina, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de Nadal de 2011. 
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Núm. 678/11, de reconèixer a la senyora Carme Coll Gaudéns una antiguitat de 5 triennis, 
amb efectes del dia 1 d’agost de 2011. 
 
Núm. 679/11, de reconèixer al senyor Agustín Padilla Carreño una antiguitat de 3 anys, 
amb efectes del dia 1 d’octubre de 2011. 
 
Núm. 680/11, de reconèixer al senyor Josep Torrella Olivé el compliment del període de 
carència de sis mesos necessària per tenir dret a la percepció del Plus d’Assistència i 
Puntualitat, amb efectes  d’agost 2011. 
 
Núm. 681/11, de modificació de la liquidació practicada al senyor Iván Villén Ortiz per tal 
d’incorporar variacions de la nòmina. 
 
Núm. 682/11, de declarar extingits els contractes temporals de diferents treballadors, per 
finalització del seu període contractual. 
 
Núm. 683/11, de reconèixer al senyor Miguel Romaguera Santiago una antiguitat de 3 
anys, amb efectes del dia 1 d’agost de 2011, i reconèixer al mateix treballador el 
compliment del període de carència de sis mesos necessària per tenir dret a la percepció 
del Plus d’Assistència i Puntualitat, amb efectes  d’agost 2011. 
 
Núm. 684/11, de reconèixer a la senyora Rocio Matillas Aparicio una antiguitat de 4 
triennis, amb efectes del dia 1 de juliol de 2011. 
 
Núm. 685/11, d’obrir un termini de sol.licitud d’ajuts de menjador escolar, dels dies 6 al 16 
de setembre de 2011. 
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Marta Figueras, regidora del grup 
municipal de CiU, que diu: “Abans de començar a demanar comptes, m’agradaria fer un 
prec que està relacionat amb les Resolucions d’Alcaldia que ja vaig fer en el Ple passat, i 
que a més explicarà el motiu pel qual demano informació d’algunes d’elles. A les 
Resolucions d’Alcaldia de vegades hi ha un volum tant important de Resolucions, que 
s’acumulen Resolucions de diversos mesos. Clar, nosaltres ara a finals de setembre es 
dóna compte en ple d’algunes coses que fa molt de temps que estan aprovades, i aquí 
descontextualitzades, doncs igual generen confusió. Per tant, m’agradaria si us plau que 
totes les Resolucions d’Alcaldia, ja ho vaig dir en el plenari passat, com a mínim vinguessin 
situades en mes, que marquessin una temporalitat. Ara començaré a comentar les diferents 
Resolucions i veurà perquè ho dic, senyora Presidenta.   
D’entrada, i donada la complicada situació econòmica del municipi i de l’entorn, 
Resolucions com la número 501/11, la 532/11 o la 569/11, que son totes relatives a 
moviments de tresoreria, m’agradaria que totes elles s’expliquessin i es justifiquessin 
prèviament. Es a dir, que no féssim com fins ara, que el funcionament potser era correcte 
fins ara, però ara que han canviat la situació econòmica i donada la complexitat del tema, i 
donat, senyora Alcaldessa, que tenim ara reunions monogràfiques únicament per a parlar 
de l’estat de comptes de Badia, jo requeriria que totes aquestes Resolucions relacionades 
amb moviments de tresoreria, poguessin incorporar-se en aquests monogràfics, per tant 
demanaria una informació d’aquestes tres que acabo de dir. 
La Resolució 513/11. Estic a la pàg. 14. És una concessió d’ajuts de fons social, 
m’agradaria saber en què consisteix. M’agradaria rebre una mica més d’informació al 
respecte.  
La Resolució 529/11, on es fa la devolució d’una quota, entenc que és un error perquè 
aquí ho posa, però m’agradaria saber una mica el precedent del tema. 
A la 530/11, es dóna per resolta la situació de comissió de serveis d’una treballadora, i 
també m’agradaria rebre més informació. 
Respecte la 539/11, on s’accepta una proposta d’una arrendatària d’un local comercial per 
a cedir-lo a l’Ajuntament, hem remeto al que he dit anteriorment, donada la complexitat de 
la situació econòmica del moment, tot el que tingui a veure amb moviments econòmics o 
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comercials, m’agradaria rebre informació detallada i poder plantejar quines possibilitats hi 
ha per a cadascun dels nous escenaris que es plantegen.  
Respecte la Resolució 541/11, on es parla d’uns instal.lacions d’un aparell de climatització. 
Això si possiblement vostè em diu que es va fer en un mes determinat, entendré perquè es 
fa, però donada l’actual situació econòmica d’avui, això és com molt estrany. I n’hi ha una 
altra més endavant, per això demano que totes les Resolucions han de venir 
contextualitzades en me,s perquè sinó jo ara podria posar-me a cridar i dir que estem 
gastant diners en un aire condicionat, per més que necessari que sigui. Per això demano la 
temporalitat. 
Sobre la Resolució 561/11, de paralitzar i arxivar un expedient de baixa d’ofici, m’agradaria 
rebre més informació al respecte. 
Després, hi ha dues Resolucions que son la 565/11 i la 629/11 que estan relacionades amb 
un treballador de la casa sancionat per motius de comportament incorrecte, per a dir-ho 
finament, o per a cometre il.legalitats, dient-ho en plata, tot i que vostè m’ha informat de 
paraula sobre la situació i el procés, si que li pregaria que poguéssim avaluar en el context  
que vostè consideri, Junta de Portaveus o el que s’escaigui, la resolució que ja se que no 
depèn de vostè, la resolució derivada de tot aquest procés, i quines vies alternatives hi ha, 
sinó estem d’acord amb aquesta resolució. 
Més coses. Respecte la Resolució 582/11, on es parla d’un conveni de col.laboració amb 
un dels instituts de Badia, m’agradaria si pogués ser rebre una còpia d’aquest conveni de 
col.laboració. 
Les Resolucions 592/11, 593/11 i 596/11, totes elles a la pàgina 19, son renovacions de 
llicències urbanístiques o noves concessions, però també suposo que això ubicat en un 
mes determinat te sentit, ara a finals de setembre no soc conscient de que se’ns hagi 
informat de la renovació de tot això a la comissió de territori. No soc conscient, vull dir que 
si ha estat així demano disculpes, però jo no en soc conscient. Per tant, m’agradaria que se 
m’informés de perquè renovem, en quines condicions i tornem-hi, donada la complexa 
situació econòmica és especialment important, donat que la renovacions de concessió 
d’aquestes empreses ha de ser molt determinada donat el volum de beneficis anuals que 
guanyen aquestes empreses, bàsicament. 
I ja està, disculpi’m si m’he allargat una mica”. 
 
Intervé seguidament el senyor Sergio Escribano, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Jo voldria preguntar sobre la 554, que se’ns fes arribar informació sobre quines son 
les competències de la persona designada per a representar a Badia en el Consorci per a 
l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental. Quines son les seves funcions 
allà.  
La 575, aniria relacionat amb el que abans explicava la senyora Marta Figueras. Amb la 
situació que estem, veiem que hi ha una col.locació d’un aire condicionat al Casal de 
Joves, a més a més de les oficines del Casal de Joves, tenint en compte que és una 
dependència que havia estat utilitzada per moltíssima gent, i havia una demanda de la gent 
que l’utilitzava, sobre tot els joves, perquè no es podien fer determinades activitats allà 
dintre, perquè feia una calor increïble. 
La 576 voldríem saber quin ha estat el procés pel qual s’ha decidit pavimentar el pati del 
Casal de Joves.  
La 622 voldria més informació sobre aquesta Resolució. Es un procés  de pagament de les 
despeses ocasiones per un judici, pel silenci administratiu de l’Ajuntament davant un 
procés de reclamació patrimonial. Es un procés que depenia de MAFRE sinó m’equivoco, i 
es veu que la cobertura del procés legal no estava coberta, doncs que m’informessin una 
miqueta més de com va anar, sobretot del tema del silenci administratiu. 
També volia que m’aclaríssiu algunes coses sobre la 629, que també ha preguntat la 
senyora Figueras. També voldríem participar si es que hi ha la possibilitat d’obrir un debat 
sobres les possibles alternatives a aquesta Resolució d’Alcaldia, i que una miqueta ho 
parléssim a nivell polític. Ja se que una cosa és a nivell legal, hi ha una història. A veure a 
nivell polític que en podem treure. 
A la Resolució 642, m’agradaria que l’abans possible, i només dic l’abans possible, se’ns 
fes arribar al meu grup una justificació de les 1.700 hores extres que es pagaran als 
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treballadors de la casa. Justificació en el sentit que si realment és absolutament necessari 
que aquestes hores les realitzin els treballadors de la casa, o si be hauria alguna possibilitat 
de generar algun lloc de treball a dins d’aquesta casa. 
La 644, també a veure si ens podien aclarir una miqueta que ha passat amb això de l’error 
de l’IVA que potser és una cosa molt senzilla, o potser no. A l’expedient surt que hi ha un 
error d’expressió de l’IVA del Pla Estratègic d’Ocupació i Promoció Econòmica amb 
Innovació y Consultoria Política...bueno, és un estudi que suposa que s’ha encarregat a 
l’empresa Innovació y Consultoría Política no se que més, que ha costat 17.000 euros, i 
era un estudi sobre l’ocupació, l’activitat econòmica i la població de Badia. Es va informar a 
la Comissió Informativa que havia costat uns 10.000 euros, veiem que son 17.000, veiem 
que a l’expedient surt que ha hagut un error d’IVA de càlcul, segurament aquesta ha sigut 
la diferència. Si ens ho podria explicar una miqueta millor. Res més”. 
 
L’alcaldessa diu: “No se si passem a contestar o contestem per escrit donada l’hora del 
Ple, i donat que hi ha paraules demanades al plenillo, penso que si no els importa als 
regidors que han fet la pregunta, podem contestar per escrit, o si hi ha alguna cosa que 
voleu aclarir perquè es tema...bueno. Si. Si de cas aclarir que ara explicarà la senyora 
Raquel Gracia quines son les seves funcions, però bàsicament son les de representar 
l’Ajuntament en aquest Consorci. Es la representant, va en nom de l’Ajuntament a totes les 
reunions i tots els treballs en els que participa l’Ajuntament de Badia del Vallès. Li passo la 
paraula a la senyora Raquel Gracia”. 
 
Intervé la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural, que diu: 
“Només dir que penso que tothom sabem que es el Consorci per a l’Ocupació, dir que som 
membres del plenari en el que estan tots els municipis de la comarca, UGT i CCOO, 
l’Associació de Comerciants, d’empresaris, i nosaltres som un membre del plenari. Un vot”. 
 
Intervé seguidament el senyor Sergio Escribano, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Només que ens tingueu una mica d’informació sobre aquestes reunions, de les 
decisions que es prenen, la possibilitat d’introduir noves idees, de noves propostes a partir 
de l’Ajuntament de Badia, etc”.  
 
L’alcaldessa diu: “El tema del recurs és una sanció que s’ha interposat en base a un 
procediment instructor, una sanció que no es la darrera instància ni tant sols de 
l’Ajuntament, hi ha possibilitat de recurs d’alçada i de fer una resolució definitiva. Ja 
tindrem un monogràfic com ha explicat la senyora Marta Figueras, que estem parlant 
també d’un treballador de la casa, i penso que aquesta informació es molt més bé tenir-la 
en una reunió, explicarem totes les converses que hem mantingut amb la seva 
representació processal i amb la persona en concret, per a veure i perquè valoreu amb 
nosaltres la possibilitat de la proposta de sanció definitiva. Ja ho comentarem. Volia haver-
lo fet aquesta setmana, però degut a tot el tema i que teníem pendents els treballs de 
reforma de planejament, de veritat que porto tots els dies la informació al cap, però quan 
s’acabava la reunió deia ostres, no ho hem parlat. I avui m’ha passat el mateix. 
La resta de preguntes les contestarem per escrit, i enviarem la còpia del conveni...no m’ha 
quedat clar tampoc la pregunta 577 del procediment sobre el paviment. Què vol saber, el 
procediment d’adjudicació o quin criteri s’ha seguit per a posar un determinat tipus de 
paviment? La b. Perfecte. Com has parlat del procediment del paviment, no sabia si volies 
el procediment del paviment, o la decisió sobre el paviment”. 
 
Intervé el senyor Joaquim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Atesa la 
situació econòmica de l’Ajuntament, i tenint present que el termini de l’equip de govern per 
a presentar per escrit tot el que se li demana es d’un mes, el que pregaríem es que en el 
proper monogràfic, tots els temes, totes les preguntes que s’han fet de caire econòmic 
estiguin damunt de la taula, i com hem sol.licitat també avui mateix, disposar d’aquesta 
informació abans de la pròpia reunió perquè aquesta no sigui merament informativa. A ser 
possible. Gràcies”.    
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L’alcaldessa diu: “Ho intentarem. De totes maneres heu de ser conscients que molts de les 
Resolucions d’Alcaldia sobretot que parlen de disposicions econòmiques, son molts, molts, 
molts moviments, que és complicat gestionar o traspassar tota aquesta informació sense 
que se’ns expliqui, perquè son moviments que hi ha coses que tenen molta més incidència, 
però la resta les podríem agrupar i es el que estem intentant fer des d’Economia, perquè 
tingueu també una visió més generalitzada de què ens estem gastant en què, més enllà de 
la puntualització de les factures de cada Resolució d’Alcaldia o document comptable que 
s’aprova per Junta. Però bueno, jo penso que és més fer un treball de recopilació de la 
informació i que es treballi perquè tots nosaltres entenem en què es gasten els diners, que 
no pas fer una relació de factures que probablement no entendrem. Per això es una 
informació que s’ha de treballar, l’hem encarregat al departament, i la tindrem per a la 
reunió. Però si, tot el tema econòmic el tindrem”.  
 
2. PRECS I PREGUNTES 
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Marta Figueras, regidora del grup 
municipal de CiU, que fa un prec i una pregunta: 
 
2.1 Reunió economia 
 
De fet anava a fer un prec i una pregunta, i el prec l’acaba de formular el senyor Quim 
Duran, per tant no em repetiré, simplement refermaré, ara si que parlo en català, refermaré 
la petició del Quim Duran també des de CiU. Si poguéssim disposar de tota la informació 
econòmica, i en aquesta reunió, jo no soc economista, per tant, discutir sobre temes 
d’il.legalitat econòmica se m’escapa, i en això confio en què l’interventor de la casa em 
sabrà il.lustrar al respecte, segur que si, el que passa és que a mi el que m’agradaria es 
anar un pas més enllà i fer una discussió de política econòmica en aquesta reunió. Per tant, 
més enllà de tota la informació que demana el senyor Duran i que insisteixo jo, m’apunto, 
el que m’agradaria es posar sobre la taula totes aquelles decisions relacionades amb els 
moviments econòmics. Quan va succeir l’incident amb FECSA que tots recordarem, em 
van explicar des del govern que s’havia decidit donar abast o donar resposta en primer lloc 
al pagament dels petits proveïdors i després als grans que es faria un acord, etc. Jo estic 
totalment d’acord amb el criteri, no discutiré el criteri, però com ja hem parlat i m’agradaria 
deixar constància en el Ple, crec que ara és el moment d’aquest criteri posar-lo sobre la 
taula, no per a qüestionar-lo, sinó qualsevol criteri d’àmbit econòmic, donada la situació, 
posar-la sobre la taula i poder, d’alguna manera doncs gestionar-la entre tots, perquè és 
complicada. Només això. Ho posava com exemple , no com a crítica. 
 
2.2 Local Federació Judo 
 
En segon lloc, i seguint amb el tema econòmic, ja que estem, vam sol.licitar fa un temps 
un informe a Intervenció per a preguntar la relació de pagaments o l’estat de pagaments de 
la Federació de Judo respecte el lloguer que representa que hauria de pagar del local on 
estan, que és un local, un pavelló municipal. Ens va arribar aquesta resposta, segons la 
qual la Federació de Judo no paga el lloguer des de l’any 2007. I clar, evidentment a mi 
m’agradaria saber els motius pels quals això és així, i que es farà al respecte”.  
 
Intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ ICV-EUiA, que fa quatre 
preguntes 
 
2.3 Tesoreria  
 
De todos es conocido, yo me enteré por las redes sociales, después por una llamada de la 
Sra. Alcaldesa, de los problemas que teníamos de tesorería o no de tesorería, de reclamo 
de una empresa que suministra algún servicio a alguna de las instalaciones, bueno a las 
instalaciones públicas de este municipio, me refiero a las amenazas de FECSA-ENDESA del 
corte de la luz. Yo quiero dejar sentada aquí una pequeña reflexión. Nosotros sabemos que 
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tenemos un convenio de financiación de Badia precario, que lo queremos convertir en lei, 
que tenemos que hablar un poco del tema de la independencia, de replantear estas cosas 
porque Badia si que necesita una viabilidad, y el plan que hemos aprobado en la sesión 
plenaria de hoy, el Plan de Ordenación Urbana va en esta línea. Sabemos que ha habido 
algunos fallos, tanto de nuestros que los reconocemos, con nuestros me refiero como 
Ayuntamiento o como equipo de gobierno lo habeis tenido, y la Generalitat también los ha 
tenido al no pagarnos la deuda que tenemos. ¿Qué tiene la Generalitat con nosotros para 
no cumplirse este estatuto, al no aplicarse el estatuto legalmente? Y todo esto representa 
un probolema serio para Badia, y no podemos vivir con este estado de tensión y de alarma. 
Hicimos público inmediatamente nuestro posicionamiento, que si Badia necesita esta fuerza 
política a la que yo represento, vamos a estar para tirar adelante y defender los intereses 
de Badia donde haga falta. Esa es una de las cosas, porque nos preocupa mucho, nos ha 
preocupado mucho esa situación, porque Badia ha salido en los medios de comunicación 
por esta mala noticia. De hecho yo lo comentaba en una comisión que teníamos, ahora no 
recuerdo si Comisión Informativa o Junta de Portavoces, que Badia salíamos normalmente 
por la prensa o los medios de comunicación, por noticias negativas. De hecho necesitamos 
aquí del esfuerzo de todos, y por eso quiero dejar sentado mi comentario, de que está 
escrito en nuestra página web nuestro posicionamiento y nuestra disposición a trabajar 
porque estos problemas se lleven adelante, como lo hicimos en la elaboración del convenio 
de financiación en el 2005. Ahora paso a una serie de quejas.  
 
2.4 Caigudes per mal estat de la via pública 
 
En el Pleno de julio yo hablaba de algunas reclamaciones patrimoniales que habíamos 
tenido, incluso que teníamos que pagar, que teníamos que hacer un...quehabía muchas 
demandas, y caídas de la gente por mal estado de las aceras y de la ciudad, y que 
teníamos que hacer un planteamiento en la rehabilitación, en el mantenimiento y 
conservación de nuestra ciudad. Esto lo podemos acompañar a las vallas perimetrales, a 
las vallas de los jardines, a la suciedad de la ciudad o los parques infantiles de nuestra 
ciudad. Esto está en mal estado. Pero voy a las reclamaciones patrimoniales para no perder 
el hilo. Me ha llegado una queja de una vecina de la calle Cantábrico, que se cayó el otro 
dia aquí delante de la panadería Santa Ana, y que se ha hecho daño. Y claro, siguen 
cayéndose la gente por el mal estado de nuestra ciudad, y no se como nos lo tenemos que 
plantear, de verdad que no lo se pero a mi ya me está preocupando, porque encima que 
tenemos unos problemas mayores, encima hay muchos agujeros en nuestras aceras. Y 
puedo citar 25 lugares ahora, pero no se trata de citarlos uno a uno en este momento, 
porque podemos hacer un censo de los problemas y desperfectos de la ciudad que 
necesitan de nuestra atención y de la atención de los servicios de mantenimiento del 
Ayuntamiento. Quiero dejar esta queja planteada, que se vigile un pco más en este tema. A 
partir de aquí, quería hacer otras quejas que me han ido llegando. 
 
2.5 Brutícia gossos 
 
Algunos le llaman el estercolero, la fuente de Guantánamo y cosas de estas, que es la 
fuente de la calle Menorca. Seguridad, que hay un agujero que no está señalizado y 
algunos que están paseando con algún perro se les ha caido el perro delante. Por cierto la 
ciudad está muy sucia por cagadas de perros y si, por cierto, la ciudad está sucia por esto. 
Los propietarios de estos animalitos tendrían que cuidarlo más e intentar cuando las saquen 
a pasear un poco recoger, no un poco no, recoger la...la mierda de los perros, para que 
vamos a andar con tanta...tendrían que vigilar más esto porque a veces tenemos que ir 
salteándolo.  
Queríamos hacer referencia a estas pequeñas cosas, que como veis son un cúmulo. Yo le 
comentaba antes en la Junta de Portavoces previa todo ese tema, y lo que he hecho es 
intentar resumirlos de alguna manera en palabras y frases de la situación generalizada. 
 
2.6 Escales mecàniques 
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Por último, porque hay un vecino de la calle Mediterráneo que me ha pasado un papelito. 
Dice ¿Qué pasa con la escalera mecànica que siempre está rota? Sino se para un trozo se 
para el otro. Tema de vandalismo. El papelito está aquí y lo he enseñado. Y yo pues claro, 
me preocupa y lo tengo que decir aquí. 
  
Seguidament la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, fa 9   
preguntes: 
 
2.7 Font Menorca 
 
Voy a intentar ser muy breve a pesar de que tengo unas cuantas preguntas. Las vallas que 
hay alrededor de la fuente de Menorca, que a principios del mes de agosto dije que estaban 
en el suelo, con el peligro que eso conlleva, ya no es necesario que mande a la Brigada, 
porque entre unas señoras y yo esta mañana las hemos puesto. Las hemos puesto de pie, 
con lo cual les hemos ahorrado un trabajo 
 
2.8 Ferros perillosos 
 
En segundo lugar. Detrás del Mercadona, el camino que sale hasta Costa Brava, también es 
un peligro, porque hay pivotes de hierro con alambres oxidados llenos de excrementos de 
animales, plantas y demás. La suciedad sabemos que está ahí porque la vemos todos, pero 
espero no tener que volver a ir en grupo con otras mujeres a quitar los alambres, que 
realmente por ahí pasan muchos niños, y si que es un peligro. Igual que el otro.  
 
2.9 Gossos 
 
Por otra parte le rogaríamos que se aplicaran las ordenanzas correspondientes, puesto que 
las tenemos, para que todas aquellas personas que veamos o que vea la Policía Local que 
no recogen los excrementos de sus animales sean sancionadas con lo que ocntempla la 
ordenanza, y en la medida que se reincida, creo que hay...solicitamos y pedimos de verdad 
que se cumpla esa ordenanza. 
 
2.10 Rotonda 
 
La rotonda que hay en Costa Brava, final Costa Azul, principio Cantábrico, 
rogaríamos...¿qué? 
 
L’alcaldessa diu: “Que se llama Glorieta Alió, Sra. Antonia”. 
 
Ah, gracias...pensaba que decía “y yo”...bueno, pues esa rotonda todos sabemos que hay 
un estanco ahí, y rogaríamos que al igual que se hizo al final de Avda. Cantábrico, donde 
los pollos a l’ast, porque los coches se detienen o nos detenemos allí para ir a comprar 
tabaco. ¿Qué pasa? Que viene el autobús de Sabadell, de Cerdanyola, etc. O coches. Y 
hay veces que...el jueves de la semana pasada, hubo una señora que salió del coche para ir 
a comprar su tabaquito y demás, y el autobús tubo que frenar. O sea, algún tipo de pivote 
o algo que impida que los vehículos estacionemos allí para comprar tabaco o para lo que 
sea. Porque es un trazado de curva que en un momento dado...yo ya me incluyo. Pero ya 
desde que vi eso voy andando. Es muy importante. Yo siempre reconozco mis errores. 
 
2.11 Zona deixalleria 
 
Hay junto a la deixalleria, un poco más adelante hay otra deixalleria natural. Un centro 
donde todos los vecinos, mayoritariamente los de Barberà de esa zona, dejan allí 
colchones, basura, ladrillos, cemento, racholas, están creciendo arbolitos y bueno, ves 
correr por allí...no se, posiblemente se pudiera poner algo para limitar el abocar las basuras 
allí, porque toda aquella zona, tanto de Antonio Machado hacia L’Empordà es que es 
vergonzoso como está esa zona. De basuras, de porquería y de todo. Me quedan pocas.        
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2.12 Incivisme 
 
El pasado miércoles, en Mallorca-Costa Azul por detrás, o sea al finalizar Mallorca y 
empezar Costa Azul, una vecina llamó a la Policía Local porque habían 6-7 chavales en 4 
coches que se apearon de los mismos ya con bronca, ya insultando, ya pegando...eran las 
11 de la noche. Se pegaron, ella lo estaba viendo desde el balcón. Otra vecina llamó 
también. A fecha de hoy todavía están esperando a la Policía Local 
 
2.13 Pipicán 
 
Y el pipicán del bosquecillo de la Calle Menorca... el miércoles pasado a las 11 de la noche. 
Mallorca con Costa Azul. Bueno, el pipicán que hay en la Calle Mallorca sigue creciendo la 
fauna badienca. Pero además crece a pasos agigantados, pero es que además es curioso 
porque ni siquiera el pipí de los perros la riega. Es un metro cuadrado de algo parecido al 
Amazonas. 
 
2.14 Desnivell perillòs 
 
Y por último, detrás el Instituto de FP, hace ya tiempo y me consta que hay varios vecinos 
que se han quejado de esto, supongo que de las lluvias, han ido y han puesto una cinta 
amarilla que queda muy decorativa pero claro, hay un agujero realmente en el suelo. 
Supongo que la lluvia ha descarnado la tierra, y es realmente difícil pasar por allí, porque 
hay un pequeño paso para que pase la persona, orque ya está la tierra descarnada. Y ahora 
entramos en un tiempo en el cual se hace de noche enseguida, y es un camino que muchas 
personas utilizan o utilizamos para acortar, para subir aquí, para ir al ambulatorio, para mil 
cosas. Y creo que he dicho que era el penúltimo. 
 
2.15 Portes tancades 
 
El último me gustaría, nos gustaría saber porqué detrás de la calle de La Mancha, una vez 
que coges del estanco por detrás de la calle de La Mancha, por qué esas puertas de hierro 
están cerradas.  ¿Es para salvaguardar el jardín de los vecinos por detrás? ¿Para que los 
tomates les crezcan bien? O porqué, están cerradas.La de la entrada, que está justo arriba 
de la escalera mecànica, y la otra de salida que está justo en La Mancha, enfrente del 
quiosco del parque Joan Oliver. Estaba abierta la de delante, ahora la de delante está 
también cerrada. Ya está. Se me ocurre algo más pero lo dejaremos para el próximo Pleno. 
 
Seguidament la senyora Concha hurtado, regidora del grup municipal de l’AEB fa una 
pregunta: 
 
2.16 CAP 
 
En el Pleno del 27 de julio se aprobó por unanimidad solicitar al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, que nuestro centro de atención primaria volviera a ser un centro 
de atención continuada las 24 horas, y que se reconsiderase la reducción del servicio de 
ambulancias. Desde AEB nos gustaría saber qué acciones se han hecho desde el equipo de 
gobierno al respecto. 
 
A continuació intervé el senyor Juan Carlos Santervás, regidor del grup municipal de l’AEB 
que fa una pregunta: 
 
2.17 Parking Santander 
 
Quisiéramos saber la situación del parking de la Calle Santander, porque según la 
publicidad que hay en la Calle Cantábrico, se acababa la obra en septiembre se 2011 y 
estamos a 28.    
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Seguidament pren la paraula el senyor Joaquim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, 
que fa dues preguntes i un prec. 
 
2.18 Acte auditori 
 
La primera seria, ni que fos en to amical, a la senyora Antonia, que no es diu “racholas” 
sinó “baldosas” o “azulejos”. Dit això, cap a l’equip de govern. Una pregunta sobre 
l’auditori municipal. Ens agradaria saber des de l’AEB quina previsió va fer l’Ajuntament 
sobre l’assistència a l’acte de presentació del curs 2011-2012. Ens agradaria saber com es 
va oferir l’auditori per a un acte en el qual, que es va fer en horari laboral, es convocava a 
mestre i professors tant de Badia com de Barbera, tenint present que en el supòsit que 
únicament haguessin assistit els mestres i professors de la nostre ciutat, ja hagués 
sobrepassat la capacitat. Veure després a la premsa que es celebra l’acte sobrepassant 
sobradament la capacitat de l’espai no ens sembla adequat. Ens agradaria saber quina 
previsió es va fer. 
 
2.19 Reunió monogràfica economia 
 
La segona qüestió te a veure amb la situació econòmica de l’Ajuntament. A veure, totes 
aquestes persones que encara aguanten estoicament aquí, es preguntaran com és possible 
que hi hagi una amenaça de tancament del llum de les escoles dels nens a Badia, i clar, 
nosaltres estem parlant d’un munt de coses però no parlem d’això. Suposo que algú s’ho 
preguntarà. A veure, tots els temes son importants, tots, i evidentment a l’ordre del dia de 
la sessió ordinària d’aquest  Ple, ja estava previst parlar d’una sèrie de temes d’importància 
contrastada, resultant evidentment l’aprovació del projecte de modificació puntual del Pla 
General. Llavors, dit això ens agradaria que per respecte a les persones que encara 
aguanten, convidar a l’alcaldessa a fer 5 cèntims de quina es la situació econòmica de 
l’Ajuntament, dels problemes de tresoreria i de liquiditat. A petició de l’AEB, tant en 
Comissió Informativa d’Economia com en Junta de Portaveus, es va sol.licitar una reunió 
monogràfica sobre la situació econòmica de l’Ajuntament, en la qual es facilités tota la 
informació econòmica, quina es la situació real, i que s’informés als grups de l’oposició si 
ens volen fer partícips en la governabilitat de la ciutat. Aquesta reunió que inicialment 
estava prevista per demà després d’aquest  Ple ordinari, serà la setmana vinent. 
Independentment d’aquesta reunió monogràfica sobre temes econòmics, i com ho 
contempla el ROM, l’AEB sol.licita en Ple municipal formalment, la celebració abans del dia 
15 d’octubre, d’un Ple extraordinari sobre l’estat general de la ciutat, evidentment en 
preeminència dels temes econòmics i de viabilitat de la independència econòmica de la 
nostra ciutat. Ens felicitem de que per primera vegada la nostra alcaldessa, i el partit que li 
dóna suport, s’hagi avingut a començar a parlar sobre la renovació o negociació de la llei 
d’independència municipal. Ens felicitem per això, però creiem que atesa la situació 
econòmica que ben bé no sabem quina és, perquè no disposem de dades, creiem que la 
ciutadania es mereix tenir al respecte llum i taquígrafs.      
 
L’alcaldessa diu: “Primer dir-li que sento molt decepcionar-li, però l’acte d’inici de curs no 
el va organitzar l’Ajuntament, ho sento molt. En aquest cas el síndrome Manolete no el pot 
fer servir. L’Ajuntament no va organitzar l’acte, va ser un acte que van organitzar els 
serveis educatius. Van fer ells la previsió d’aforament de 150 persones, i ens van demanar 
que els deixéssim l’auditori. Amb la qual cosa no li puc dir com van fer aquesta previsió 
perquè no la vam fer nosaltres. No va ser un acte organitzat per l’Ajuntament. 
S’han dit moltes coses de via pública, prenem nota. Es monogràfic de l’estat de la via 
pública, també dels problemes de civisme, perquè la majoria de les coses que s’han posat 
de palès també son problemes de civisme que hem de tractar. Probablement degut a la 
situació econòmica de l’Ajuntament, haurem de plantejar-nos abans els temes de civismes 
que els de reparació o de fer inversions a la via pública com tots ens poden imaginar.   
El tema important, evidentment , es el tema més recent, del que va passar. Jo ara explico, 
no tinc cap tipus d’inconvenient, l’he explicat per tot arreu. Dir que el tema sanitari, com 
ha demanat la Concha Hurtado, què ha fet l’Ajuntament en aquest sentit. L’Ajuntament va 
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fer arribar, bueno l’equip de govern en aquest cas, i ens consta que ICV va fer el mateix, 
va fer arribar la nostra moció als nostres grups parlamentaris, i ens consta que està 
presentada a la Mesa del Parlament. Hem demanat diverses reunions amb la Conselleria, 
encara nos han contestat, per veure’ns. Hem de demanar una compareixença a la taula de 
salut del Parlament de Catalunya. El que volíem fer era, penso que hem de fer primer una 
reunió amb els grups parlamentaris per a veure com ho fem, penso que és un tema que 
hem d’anar tots plegats, i que vam plantejar l’altre dia quan va venir la diputada d’IC a la 
reunió que vam estar presents, es convocar als portaveus del grups parlamentaris a 
l’Ajuntament per a parlar del tema i tenir un posicionament conjunt. Evidentment per tot el 
que està passant no hem tingut temps de poguer-nos posar d’acord per a veure com ho 
fem, però bueno, aquest es el següent pas que donarem, ens hem tornat a reunir amb els 
tècnics del departament, que ens han fet arribar l’estat de la qüestió, ens van fer arribar la 
informació a la Comissió Informativa de Serveis Personals, i de moment aquestes son les 
passes que hem anat donat. Hem fet arribar també als ajuntaments veïns les nostres 
mocions, per a fer també tots plegats força en aquest sentit. L’Ajuntament de Barberà s’ha 
ofert a qualsevol acte que fem ells vindran, vindran com a Ajuntament també per a parlar 
amb els grups parlamentaris, s’afegiran a la lluita de Badia com estan fent també a nivell 
veïnal. 
Tema de la situació econòmica de l’Ajuntament. El que va passar dilluns passat va a ser 
una extorsió en tota regla d’una empresa multinacional. Això, fins aquí tots d’acord. El 
criteri que es va plantejar degut a la situació de problemes de liquidesa de tresoreria que te 
l’Ajuntament, degut a que aquest any la Generalitat no ens ha pagat res de la subvenció de 
2011, res, significa res. Des del mes de gener fins al mes d’octubre gairebé que estem 
arribant, no hem rebut la subvenció de la Generalitat, i per tant tenim un problema 
important de tresoreria. No significa que no tinguem diners, no significa que estem a 0 i 
que per tant no podem pagar res. No significa això. Nosaltres ja en previsió de que això 
podia passar perquè no ens acabava d’arribar la subvenció de la Generalitat, ni tan sols 
teníem resposta de quina seria la periodificació de d’ingrés d’aquesta subvenció, perquè si 
nosaltres sabem quan poden arribar els diners, podem fer una planificació de tresoreria més 
acurada d’una altra manera. Vam decidir que teníem varis escenaris, y nosaltres vam 
decidir prioritzar les empreses petites i mitjanes, perquè pensem que qualsevol tipus de 
retard en el pagament de les factures, pot ocasionar a una empresa petita un problema 
molt important, vam decidir reservar les partides econòmiques necessàries pel pagament 
de les nòmines del personal, perquè ningú es trobi que arribi a final d’any i que no pugui 
cobrar la nòmina, i també el tema de la despesa social, que puguem tenir un calaix per a 
atendre a totes les persones que ho necessitàvem. En el tema de les grans empreses el que 
vam fer es intentar negociar el pagament aplaçat o ajornar els pagaments de les factures 
que ja estaven pendents. Hi ha empreses que han estat conscients de la situació financera 
de l’Ajuntament i que no tenen cap tipus de problema en esperar-se, les empreses grans. 
Ens tornarem a reunir amb elles per a pactar probablement aplaçaments del pagament, i jo 
ja demanaré per escrit, perquè ja no me’n refio de ningú, i amb ENDESA es va fer el 
mateix. Amb ENDESA el problema que hi havia era que ENDESA ens reclamava un 
pagament d’una quantitat que suposava el total de les factures que ENDESA havia 
presentat al cobrament. Això no significa que siguin totes les factures que nosaltres podem 
pagar. Us explico una mica el recorregut de les factures a l’Ajuntament. La factura quan 
arriba a l’Ajuntament es presenta per Registre, primer ha de passat pel departament 
corresponent que ha d’autoritzar la despesa. Ha de mirar que el que s’està demanant que 
es pagui correspon a un servei que s’ha prestat, i això només ho pot fer el tècnic 
encarregat del servei, no ho poden fer des d’Economia. Arriba al servei, el servei fa el 
conforme d’aquesta factura i després passa a Economia. Les factures de subministraments, 
el que estem fent es fiscalitzar-les més curosament, primer perquè hem de racionalitzar el 
consum. Hem detectat que hi consums disparats en determinats equipaments, que s’ha de 
racionalitzar. Tota aquesta informació ja us la passarem, i veure realment que el consum 
que diu l’empresa que s’està fent per part d’un equipament, correspon al consum real que 
està fent aquest equipament. Tot això s’està fent a Urbanisme. Nosaltres el que havíem 
pactat amb l’empresa ENDESA era, totes les factures que ja estaven comptabilitzades i 
fiscalitzades per part d’Intervenció, es a dir que es podien pagar, les vam comptabilitzar i 
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vam acordar amb l’empresa un seguit de pagaments. L’empresa al començament va dir 
que si, que no hi havia cap tipus de problema, i de copi volta, i no només ho han fet amb 
Badia, perquè ens consta que ho han fet per tot arreu, han desatés els acords que havien 
pres amb les administracions locals i han vingut a extorsionar. Perquè volien el cobrament 
del 100% de les factures que havien presentat. I a més de la manera més lletja, que es 
anat a equipaments com una escola. Això ja no es de rebut. El que vam fer nosaltres és 
evidentment, per a garantir que això no torni a passar, perquè son equipaments essencials i 
no podem permetre que això torni a passar, vam trucar a l’empresa i vam accedir-hi a la 
seva extorsió, perquè no teníem més remei, amb la qual cosa ens trobem en una situació 
complicada de tresoreria, complicada de liquidesa, des d’Economia el que s’està fent es fer 
veritables esforços per a anar a fer previsions de tresoreria més o menys acurades en el 
temps, i trucant cada dia, cada dia a Governació perquè ens diguin quan arribaran els 
diners. Ja ha hagut un primer compromís d’un ingrés de 90.000 euros que em sembla que 
ja està fet, i 200.000 euros que arribaran aquesta setmana. Podeu imaginar que en un 
deute de 4 milions i mig que te la Generalitat amb aquest Ajuntament, 290.000 euros 
doncs és no res. Dit això, des d’Economia també s’està fent una previsió del que tenim, 
sense la subvenció, per a veure els que ens arriba, i valorar la necessitat, si hem de fer 
alguna mesura extraordinària com demanar diners o plantejar-nos qualsevol tipus de 
mesura extraordinària en el cas de que sigui necessària. Hem de contemplar tots els 
escenaris per a poder prendre entre tots una decisió. Jo penso que la informació s’ha de 
tenir, i amb la informació sobre la taula hem de prendre una decisió. Això es el que us puc 
explicar. Deia abans el regidor que hem sortit als mitjans per una cosa dolenta. Sí, és cert. 
Però penso que s’havia de fer resó, que també es una manera de pressionar. I en aquest 
cas penso que també era una manera de contribuir a traslladar la pressió que te 
l’administració local a la Generalitat, que es el que ens ha de pagar els diners. 
Dit això, la resta d’informació si no us sap greu es passarà per escrit. I el tema econòmic 
ho parlarem llarg i estès a la reunió que tenim, que necessitàvem mes dades que s’estan 
preparant des d’Economia. No se si tens alguna cosa a afegir...30 segons”. 
 
Intervé el senyor Joaquim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Be. 
Houston tenim un problema. La culpable no és FECSA. FECSA ha actuat d’una forma que 
podem qualificar de moltes maneres, però es una empresa que dona un servei i vol cobrar. 
El que ha posat FECSA de manifest es que efectivament tenim un problema que nosaltres 
ja venim anunciant des de fa molts anys, i que ara surt a la llum pública. Tenim un 
problema de tresoreria, tenim un problema de liquiditat, tenim un problema que es va 
signar un conveni en el qual Badia rep 100.000 euros menys cada any, amb la qual cosa 
tenim tantes o més necessitats socials i de tot tipus, i tenim menys ingressos, amb la qual 
cosa tenim problemes econòmics. Tenim d’aquí a dos dies els pressupostos de 2012, i ens 
hem de replantejar en els termes actuals la viabilitat econòmica de la nostra 
independència”. 
 
L’alcaldessa diu: “Sempre hem sabut el posicionament de l’AEB al respecte de la 
independència de Badia i tot plegat, però no s’ha de manipular la informació. Badia te un 
problema de liquidesa perquè la Generalitat no paga. Perquè la subvenció de la Generalitat 
la porta rebent l’Ajuntament de Badia des de fa molts anys, i he de dir-li que fins aquest 
any, que probablement tancarem en negatiu, tots, tots, tots, el compte general d’aquest 
Ajuntament s’ha tancat en positiu. I el nivell de prestació de serveis que te Badia del 
Vallès, i això no es pot negar, no te res de envejar a d’altres municipis amb uns 
pressupostos molts més grossos que el de Badia del Vallès. Una altra cosa es que ens 
plantegem, una altra cosa i amb això estem d’acord, però cada cosa en el seu terme. Amb 
això estem d’acord, que hem de tornar a negociar què passarà amb Badia, i amb això 
estem absolutament d’acord. Amb això sí. Has dit que tenim un problema de liquidesa des 
de fa molt de temps degut al finançament de l’Ajuntament. Això és el que has dit. 
Constarà a la gravació i ja ho veuràs quan llegeixis l’acta. Hi ha dues problemàtiques, i per 
això, tornar a plantejar-nos quina llei de finançament volem, o quina llei d’independència 
volem, penso que hem de fer molts deures i molta prèvia, perquè si ara nosaltres 
plantegem a qualsevol tipus d’organisme la negociació tal i com estan els temps ara, 
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d’aquest tema, tindrem molts de problemes. Penso que hem de fer la feina ben feta, i això 
passa per realment fer una planificació, fer un projecte de promoció econòmica, de 
viabilitat econòmica en condicions, per a veure que podem arribar a ser, fer un exercici 
previ de contenció de la despesa seriosa, que no significa retallar serveis, una cosa es la 
contenció de la despesa i altra la retallada de serveis, i reordenar moltes coses. I amb això 
es el que hem de, entre tots plegats, posar-nos d’acord amb totes les coses que hem de 
fer i que ha de fer aquest Ajuntament. Apart de parlar amb els nostres grups parlamentaris 
evidentment, per anar tots plegats. Perquè a nosaltres ens van crear per llei, i a nosaltres 
ens hauran de dir per llei com hem de continuar, i per tant necessitarem al Parlament de 
Catalunya, i per la qual cosa hem d’anar tots plegats”. 
 
Pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu: 
“Només un comentari respecte una afirmació que vostè ha fet, senyor Duran que FECSA 
no es la culpable i que es  limita a cobrar un servei. Jo no estic d’acord amb això, ho sento 
molt. A veure una cosa. La Generalitat de Catalunya no paga a Badia perquè no vulgui 
pagar. No paga a Badia perquè també te un problema de liquidesa, perquè també falten 
fons dels altres llocs. Falten fons de l’Estat, falten fons de...i aquí entrem en un bucle molt 
complicat. Llavors, en aquest bucle que patim tots i totes aquí presents, i els que no estan 
aquí presents, tots estem assumint mesures X. Tots. Tots tenim algú o vàries persones 
que no gaudeixen ara mateix un sou a casa, els que tenim sou iguals ens l’han baixat, i 
tots aquí estem fent ajustos, tots ens tenim que estrènyer el cinturó, l’Ajuntament de Badia 
del Vallès s’està estrenyent el cinturó, els treballadors i treballadores se l’estan estrenyent, 
i els que no son treballadors també, aquí tots estem fent esforços. Tots? No, tots no. l Ara 
resulta que tots estem fent esforços però una gran empresa, ja sigui nacional o 
multinacional que te uns beneficis anyals increïbles, aquesta empresa no es pot esperar un 
parell de mesos a cobrar? No. No cola. Jo no ho accepto. Jo ho sento. I aquí les empreses 
no son externes al problema, només faltaria. Al contrari. Les empreses son partícips del 
problema, i per tant, també s’han d‘estrènyer el cinturó com tothom, i per tant, s’han de 
quedar dos mesos sense cobrar. No els estem dient que no cobreu, els estem dient 
escolteu, que tenim un problema de liquidesa, cobrareu d’aquí a un temps. Amb això no 
vull exculpar a ningú, però si que vull culpar als que crec que vostè ha exculpat, perquè no 
em sembla just, sincerament. No mes era això, un tema d’indignació momentània. Em 
disculpeu,eh?”   
 
Intervé el senyor Joaquim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Senyora 
Figueras, no seré jo qui justifiqui l’actuació de FECSA el dia 19, suposo que se m’ha entès 
encara que no m’hagi explicat del tot. Anem a veure. Jo he parlat que hi ha uns problemes 
de tresoreria i liquiditat, i efectivament el no pagament de la Generalitat a l’Ajuntament es 
el que genera immediatament aquests problemes. D’altra banda, si per conveni reben 
menys diners i has de donar els mateixos serveis o més, per les necessitats de la gent, 
evidentment això genera dificultats. I manipulació no, simplement hem de reordenar moltes 
coses en aquesta casa, i tenim molta feina per endavant , i l’AEB estarà sempre i quan ens 
facin partícips a tots plegats de la informació per a la governabilitat d’aquesta ciutat.”. 
 
Intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ ICV-EUiA, que diu: “Es por 
alusiones al tema de sanidad. El pasado pleno aprobamos aquí una cosa todo el 
Ayuntamiento. En ese mismo pleno convoqué, i invité a los grupos municipales i a los 
representantes de los movimientos sociales a que el 28 iba a reunirme con el Conseller de 
Salut, y fuimos y le entregamos la propuesta y hablamos. Algunos grupos justificaron su 
ausencia, otros no pudieron venir, pero yo digo en este camino todos sumamos. Todos, 
todos sumamos. Cualquier acción que se haga. Recientemente vino una diputada d’EU aquí 
a Badia y también explicamos la situación, volví a invitar a todos los regidores, a todos los 
regidores de Badia. Ese es mi deber, invitarles e informarles de las acciones que estamos 
haciendo porque todos somos, entre todos podemos conseguir que las urgencias no se 
cierren, y aún muchas ausencias las echo en falta”   
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Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
son les vinti-dos i trenta-cinc minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono 
fe. 
 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 
 
 


