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07/2012 
 
   

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 27 DE JUNY DE 2012 
 
Badia del Vallès, 27 de juny de dos mil dotze. 
 
El Ple de la corporació quan son les dinou hores i vint minuts, es  reuneix a la sala de sessions 
de l'edifici  de l'Ajuntament, en sessió ordinària sota la presidència de l’Alcaldessa senyora Eva 
Menor Cantador. 
  
Hi concorren els regidors següents: 
 
Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno  PSC 
Sra. Raquel Gracia Peral   PSC 
Sr. Antonio Sabariego Guerrero  PSC 
Sra. Montserrat Jiménez Molina  PSC 
Sr. Antonio Rodríguez Yañez   PSC  
Sra. Montserrat Carbonell Rosell  PSC 
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo  AEB 
Sra. Concepción Hurtado Sánchez  AEB 
Sr. Juan Carlos Santervás García  AEB 
Sra. Cristina Fabregas Moreno   AEB 
(a partir de la presa de possessió) 
Sra. Antonia Escrivà Castellanos  PP 
Sr. Pablo Ropero Muñoz   PP 
Sra. Saray Muñoz Contreras   PP 
Sr. Eusebio Argueta Chica   ICV-EUiA 
Sra. Marta Figueras i Badia   CIU 
Sr. Raul Ortiz Parra    PXC 
 
Assisteix la secretària general la senyora Carme Coll Gaudens i l’interventor senyor Raul López 
Borras. 
 
L’alcaldessa diu: “Abans de començar amb l’ordre del dia, hi ha dos assumptes sobrevinguts 
que s’han presentat a la Junta de Portaveus i hauríem de votar la urgència. 
Un és una moció d’ICV-EUiA en relació a temes d’habitatge. Votem la urgència. Vots a favor? 
Unanimitat. 
La segona urgència es moció de rebuig a la sentència del Tribunal Supremo contra el model 
d’immersió lingüística catalana, presentada per CiU. Vots a favor de la urgència? Unanimitat”.  
 
 
I. PART DISPOSITIVA 
 
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Nada más decir que en el acta de la sesión anterior, en el punto núm. 6, página núm. 13, que 
son las votaciones, nada más decir que PXC votó en contra y se ha puesto que el voto fue a 
favor. Si se puede cambiar. Gracias”. 
 
Comprovada la gravació, es constata que el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de 
PXC va votar en contra, i es procedeix a la seva correcció. 
Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Només un tema de forma. Quan hi ha la relació dels regidors que hi concorren, el meu 
nom es l’únic que no consta amb el Sr. davant. Simplement que s’afegeixi. Gràcies”.  
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A continuació intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Bé, 
en primer lloc agrair que l’acta del Ple de maig vingui impresa en doble cara tal com va 
sol.licitar l’AEB, i al mateix temps lamentar que la preacta d’aquest Ple del mes de juny hagi 
tornat a venir impresa a una cara, i esperem que s’esmeni d’aquí endavant. En un altre ordre 
de coses, el que volíem parlar, volíem sol.licitar es que d’ara en endavant, de la mateixa 
manera que es fa a les actes de les Comissions Informatives, es respecti l’ordre de 
representatividad en el Ple municipal en totes i cadascuna de les votacions. Al marge d’això, 
simplement comentar que a la pàgina 2 de l’acta torna a aparèixer la paraula insubmissió, quan 
la que es va dir en aquell moment era insumició. Simplement perquè apareix i sembla una 
reiteració. Moltes gràcies”. 
 
L’alcaldessa diu: A la pàgina 2 diu? Molt bé, ho mirarem. Prenem nota i farem les correccions 
oportunes per a la rectificació de l’acta si calgués”. 
 
Un cop comprovat, es procedeix a corregir la paraula insubmissió per la de insumición. 
 
S’aprova sense necessitat de lectura prèvia l’acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 
30 de maig de 2012 ja que tots els membres del consistori disposaven del text. 
 
 
2. PRESSA DE POSSESSIÓ SRA. CRISTINA FÀBREGAS MORENO 
 
 
Mitjançant credencial expedida amb data 11 de juny de 2012 per la Junta Electoral Central s’ha 
produït l’acreditació expressiva de la designació com a regidora de l’Ajuntament de Badia del 
Vallès de la senyora Cristina Fàbregas Moreno. 
 
Atès que la senyora Fàbregas ha manifestat no estar afectada per cap de les causes de 
incompatibilitat previstes als articles 202 i 203 de la Llei orgànica de règim electoral i la resta de 
legislació concordant.  
 
De conformitat amb el que disposa l’apartat 8 de l’article 108 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General que ha estat modificat per la llei posterior de l’any 91, exigeix que al moment 
de presa de possessió dels càrrecs i per adquirir la plena condició, els candidats electes han de 
jurar o prometre l’acatament a la Constitució, mitjançant la següent fórmula: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidor de l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 
 
La senyora Cristina Fàbregas Moreno contesta: Si, ho prometo per imperatiu legal”. 
 
L’alcaldessa diu: “Doncs donem la benvinguda a la senyora Cristina Fàbregas al Ple, ja 
formalment com a regidora. Li desitjo molt bona feina i que se senti molt bé entre nosaltres”.   
 
 
3. EXPEDIENT 08/2012 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT DE L’EXERCICI 2012 
 
Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la 
senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa d’Economia, que diu: “Sobre este punto 
comentar poco, lo comentamos en la Comisión Informativa, es simplemente traspasar de la 
partida presupuestaria de Capítulo I, referente a nónimas, lo descontado a los trabajadores que 
secundaron la huelga general del 29 de marzo, así como los regidores que secundamos la 
huelga, hacer ese traspaso como digo al Capítulo IV de ayudas de urgencia social”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Simplement dir que nosaltres, tal i com fem en totes les modificacions de pressupost 
de despeses, ens abstindrem. No vam donar suport als pressupostos, i per tant seguirem la 
mateixa línia”. 
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Intervé seguidament el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Nosotros como votamos abstención en los presupuestos, pues en esta modificación 
presupuestaria haremos lo mismo”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “Nuestra postura será la de la abstención. Nosotros no secundamos la huelga 
ejerciendo nuestro derecho, con lo cual dentro de la libertad democràtica de cada uno...y nos 
abstenemos por este motivo”.  
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “L’AEB va votar en contra dels pressupostos, però considerem que els diners que deixen 
de percebre uns treballadors i uns regidors que exerceixen el seu dret a vaga, no ens podem 
oposar de cap de les maneres a que aquests diners es destinin a ajut social, i votarem a favor 
d’aquesta modificació”. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta. S’aprova per 11 vots a favor (PSC, AEB) i 6 
abstencions (PP, ICV-EUiA, CiU, PXC). 
 
S’acorda: 
 
Vist l’informe emès pel cap de gabinet d’alcadia, referent a l’acord establert amb els 
treballadors i regidors d’aquest Ajuntament pel dia de vaga general (29/03/2012)  i atès que es 
justifica que les baixes sol·licitades no comporten cap distorsió en el desenvolupament dels 
diferents programes. 
 
Atès que s’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir sense 
pertorbació del servei. 

 
Les transferències proposades afectem diferents grups de funció i no afecten els crèdits 
ampliables. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant 
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han 
estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors. 

 
No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es 
proposa minorar. 

 
Atès allò que disposen els articles 169, 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’article 41 
del Reial decret 500/1990 i ateses les Bases d’Execució del Pressupost per al 2012. 

 
Vist l’Informe d’Intervenció. 

 
S’acorda: 

 
Primer.- Aprovar l'expedient 08/2012 de modificació de crèdits del pressupost de despeses 
mitjançant transferència de crèdit, a les partides que es detallen en l'annex que s'adjunta i 
forma part d'aquesta proposta, corresponent a l’estat de despeses per a l'exercici  2012, 
segons el següent resum: 

 
ESTAT DE DESPESES                                          ESTAT D’INGRESSOS 

Altes   Altes  
Transferències positives 3.159,94  Transferències  positives 0,00 
Total altes    3.159,94  Total altes 0,00 

                                                                        
Baixes   Altes  

Transferències negatives 3.159,94  Transferències negatives 0,00 
Total baixes 3.159,94  Total altes 0,00 
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Total variacions despeses 0,00  Total variacions ingressos 0,00 
 
TOTAL VARIACIONS   0,00 

 
Segon.- Obrir període d’informació pública, per termini de quinze dies hàbils, als efectes de 
l’examen dels corresponents expedients de modificació, i per la presentació d’al·legacions i 
reclamacions, si s’escau. Elevar a definitiva l’aprovació inicial, si, transcorregut el període 
d’informació pública, no ha estat presentada cap al·legació o reclamació. Definitivament 
aprovat, donar compte tant a la Generalitat de Catalunya, com als Serveis Territorials 
corresponents de l’Administració Central. 
 
4. EXPEDIENT 10/2012 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT DE L’EXERCICI 2012 
 
Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la 
senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa d’Economia, que diu: “Sobre este punto, la 
transferencia sería una modificación del Capítulo II, de deportes a Capítulo I, de personall, para 
la contratación de dos personas con caràcter temporal para las instalaciones deportivas 
descubiertas. Nada más”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Hem remeto al que he dit anteriorment, i ens abstindrem”. 
 
Intervé seguidament el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “En este punto nosotros nos abstendremos”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “Només per a dir que igual que en punt anterior, nosaltres ens abstindrem 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Anem a veure. Fa 52 dies que vostès van aprovar en el Ple i assistim a expedients de 
modificació del pressupost. Entenem que es la contractació pel poliesportiu vell d’un oficial de 
manteniment i d’una recepcionista a temps parcial. Llavors, atès que la piscina i les 
instal.lacions del poliesportiu vell es van obrir, sinó vaig errat, dilluns passat, ens agradaria 
saber si aquesta contractació s’ha fet ja o no i en tot cas, sinó ha passat abans pel Ple, de 
quina manera justifiquen la situació laboral de dilluns, de dimarts i d’avui mateix”. 
 
L’alcaldessa diu: “Li passarem les dades de contractació. En principi crec que son les 
substitucions de vacances d’estiu, no per la piscina d’estiu. Son substitucions de vacances. En 
qualsevol cas ja li passarem les dades concretes quan les tinguem”.  
 
Es procedeix a la votació de la proposta. S’aprova per 7 vots a favor (PSC) i 10 abstencions 
(AEB, PP, ICV-EUiA, CiU, PXC). 
 
S’acorda: 
 
Vist l’informe emès per la tècnica d’esports, referent a la necessitat de fer transferències de 
crèdit entre partides per l'exercici 2012 i atès que es justifica que les baixes sol·licitades no 
comporten cap distorsió en el desenvolupament dels diferents programes. 
 
Atès que s’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir sense 
pertorbació del servei. 

 
Les transferències proposades afectem diferents grups de funció i no afecten els crèdits 
ampliables. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant 
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han 
estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors. 
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No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es 
proposa minorar. 

 
Atès allò que disposen els articles 169, 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’article 41 
del Reial decret 500/1990 i ateses les Bases d’Execució del Pressupost per al 2012. 

 
Vist l’Informe d’Intervenció. 

 
S’acorda: 

 
Primer.- Aprovar l'expedient 10/2012 de modificació de crèdits del pressupost de despeses 
mitjançant transferència de crèdit, a les partides que es detallen en l'annex que s'adjunta i 
forma part d'aquesta proposta, corresponent a l’estat de despeses per a l'exercici  2012, 
segons el següent resum: 

 
ESTAT DE DESPESES                                          ESTAT D’INGRESSOS 

Altes   Altes  
Transferències positives 5.847,95  Transferències  positives 0,00 
Total altes    5.847,95  Total altes 0,00 

                                                                        
Baixes   Altes  

Transferències negatives 5.847,95  Transferències negatives 0,00 
Total baixes 5.847,95  Total altes 0,00 

 
Total variacions despeses 0,00  Total variacions ingressos 0,00 

 
TOTAL VARIACIONS   0,00 

 
Segon.- Obrir període d’informació pública, per termini de quinze dies hàbils, als efectes de         
l’examen dels corresponents expedients de modificació, i per la presentació d’al·legacions i 
reclamacions, si s’escau. Elevar a definitiva l’aprovació inicial, si, transcorregut el període 
d’informació pública, no ha estat presentada cap al·legació o reclamació. Definitivament 
aprovat, donar compte tant a la Generalitat de Catalunya, com als Serveis Territorials 
corresponents de l’Administració Central. 
 
 
 
 
 
 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA PER A LA CONCESSIÓ GRATUITA DE 

TARGETES DE TRANSPORT PÚBLIC INTERURBÀ D’UNA ZONA 
 
L’alcaldessa diu: “Abans de llegir el text de la preacta, comentar que a petició de CiU s’ha afegit 
un paràgraf, un atès que passo a llegir. Darrera del 4 i abans del 5è. O sigui que aquest seria el 
paràgraf núm. 5. Darrera de  mèdics fora del municipi o visitar familiars directes ingressats en 
centres hospitalaris o residencials, incloure un paràgraf que diu: Atès que qualsevol necessitat 
de targeta de transport per motius socio-econòmics, pot ser atesa mitjançant els ajuts 
d’urgència social, cap persona que ho necessiti es quedarà sense aquest recurs”.  
 
Es procedeix a la lectura de la proposta presentada. A continuació l’alcaldessa cedeix la 
paraula a la senyora Montserrat Carbonell, regidora de Benestar Social, que diu: “La situació de 
crisi que estem vivint provoca la necessitat de prioritzar els ajuts d’urgència social per a 
aquelles persones i famílies del municipi (més de 300) que es troben en situació de 
vulnerabilitat degut a la manca de recursos econòmics, entre les que es troben les 72 famílies 
pendents de la RMI, ens ha empès a modificar els criteris de concessió de targeta de transport. 
També som conscients que les necessitats especials del col.lectiu de la gent gran, amb més 
necessitats d’atenció mèdica i tractaments fora del municipi. Per aquest motiu es proposa una 
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nova regulació de les targetes de transport públic interurbà d’una zona, de manera que es 
pugui garantir el lliurament de targetes de transport a aquelles persones que tinguin necessitat 
de desplaçar-se per motius mèdics o per ingrés hospitalari o residencial d’un familiar. Això no 
significa que qui per qüestions socio-econòmiques necessiti la tarja se li deixi de donar. Així 
s’està fent des de fa ja molt de temps. Per a posar un exemple recent, les persones que van fer 
el curs de socorrisme aquàtic a Sabadell i ho van necessitar, van tenir les targetes que els hi 
van caldre. Finalment vull agrair l’aportació que ha fet CiU”.  
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Sólo decir que des de PXC votaremos en contra de esta moción, ya que anteriormente esta 
gente disponía de unas tarjetas ilimitadas, y esta les limita a situaciones concretas, lo cual 
afecta al colectivo de la gente mayor de Badia”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Simplement agrair a l’equip de govern que hagin tingut en compte les nostres 
consideracions. Nosaltres donarem suport a aquesta proposta”. 
 
Intervé seguidament el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “La modificación de esta Ordenanza nosotros hemos planteado en la Junta de Portavoces 
de poderla trasladar al pleno del mes de julio por un motivo. Porque pensábamos que la 
modificación de esta Ordenanza ahora mismo, vamos a decirlo asi, con la excusa de que ha 
habido un abuso que no está realmente quantificado en a utilización de la tarjeta, pues no lo 
teníamos tan claro, y que reajustar este servicio que se estaba dando a unas personas que ya 
cuando la elaboramos esta Ordenanza pues se veían unos criterios económicos que al final en 
la intervención de la regidora competente en el tema pues ha hecho referencia a que no se 
modificará, hemos planteado el dejarla sobre la mesa y poderla discutir o mejor dicho valorar 
con más objetividad este posicionamiento, de posibles abusos en la utilización de este título de 
transporte. Al equipo de gobierno en este caso en la Junta de Portavoces, no acceder a 
trasladarla al Pleno del mes de julio, pues nosotros nos vemos obligados a votar en contra de 
la modificación de esta Ordenanza fiscal que concedía este título de transporte público a estos 
usuarios”.  
 
Seguidament pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “En un principio la postura de la formación política del PP era la de votar en contra de 
este cambio de ordenanza, pues según el texto reflejaba que estaba limitada única y 
exclusivamente a aquellas personas mayores que necesitaban trasladarse a los hospitales, o 
tenían algún familiar ingresado. Después de la Junta de Portavoces y después de lo que 
hemos hablado y demás, también es cierto que desde este Ayuntamiento se está realizando, 
las ayudas, las tarjetas sociales a aquellas personas que así lo necesitan y así lo demuestran, 
y el anexo que ha reflejado nos parece correcto. Porque no obstante nosotros, tanto ahora 
como anteriormente siempre hemos dicho lo mismo, que nuestros mayores tienen derecho a 
estar tarjetas, pero como en la mayoría de las cosas hay un abuso de este beneficio, y hay que 
personalizar muy bien tanto en esto como en las ayudas sociales, como en otro, pero al 
margen de esto nos parece bien el anexo y todo lo que conllevam con lo cual nuestra postura 
será la de abstención en este tema”. 
 
Seguidament intervé la senyora Concha Hurtado, regidora del grup municipal de l‘AEB, que diu: 
“Desde AEB, después de valorar, de haber hablado con la regidora Montserrat Carbonell las 
dudas que teníamos en cuanto a retirarla o no retirarla, no creemos que haya tanto abuso, no 
creemos que sea una palabra justificable, lo que entendemos que nuestros mayores sí deben 
tener esa tarjeta, sí deben poder moverse libremente, no sólo por Badia y no sólo para ir al 
médico porque tienen otras necesidades que son salir, distraerse, y como no creemos que sea 
justo, como que no lo entendemos, pues votaremos en contra. Queremos que sigan teniendo 
como los mismos derechos que tienen la gente mayor en Barcelona, y que bueno, creemos 
que abuso después de haber hablado en el despacho con Montserrat, no porque se controla 
que han de traer la tarjeta caducada, en definitiva no tiene justificación que se haga este 
recorte, no lo encontramos...con lo cual, votaremos en contra”.     
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A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Carbonell, regidora de 
Benestar Social, que diu: “Primer aclarir al regidor de PXC que no eren il·limitades aquestes 
targetes, havien uns requisits que continuen estant a la nova Ordenança, son els mateixos, i 
estaven limitades a 3 targetes mensuals i en un cas excepcional com pot ser que tinguis la 
parella o algun familiar ingressat i necessites anar cada dia a l’hospital, es donaran les targetes 
que fessin falta. Això s’ha fet sempre. Comentar-li a ICV-EUiA que si vostè recorda, a la 
Comissió Informativa precisament, una persona va comentar el tema de l’abús. En cap moment 
ningú ha dit res de l’abús. En aquella Comissió Informativa es va aclarir els motius, i no era un 
motiu l’abús, i precisament al debat que hi va haver-hi vostè va votar que si en aquell moment. 
Em crida molt l’atenció aquest canvi.  
I només dir que per part de l’AEB no se m’ha plantejat en cap moment tot el que han dit. La 
única qüestió que a mi em van plantejar en aquesta reunió que vaig tenir va ser que veien 
masses papers. Els papers son els mateixos que hi havia, l’únic que s’afegeix es la carta que et 
dóna el metge, que t’arriba de l’hospital quan tens la visita o la tarja de visites programades. Es 
la única documentació que s’afegeix a la que ja es demanava fins ara. Es la única qüestió que 
a mi m’han fet arribar des de l’AEB”. 
 
L’alcaldessa diu: “Jo únicament per a aclarir també...si, ara li donaré la paraula, senyora 
Hurtado. Només per a aclarir que quan s’ha fet referència a la petició per part dels grups de 
retirar la moció i deixar-la per a un proper Ple. Jo el que he manifestat es que si realment era 
per a polir o modificar conceptes del Reglament i no tant per un tema de posicionament integral 
respecte de la modificació, si calia deixar-ho sobre la taula, però si ja era perquè l’esperit de la 
modificació no es compartia, no tenia sentit deixar-ho sobre la taula. De vegades deixem sobre 
la taula perquè hi ha articulats de reglaments que es poden treballar o es poden millorar o es 
pot intentar arribar a un acord, però si d’entrada els posicionaments son diferents dons son 
diferents, i per molt que deixem el tema sobre la taula, les circumstàncies que van motivar un 
posicionament d’un grup i un posicionament de l’altre, no variaran, i en aquest sentit la situació 
que tenim ara és la mateixa que tindrem que mes que ve. Vull dir que el fet d’una modificació 
de vot pel fer de no deixar el tema sobre la taula sense una proposició clara de conceptes de 
treballar jo no ho vaig veure. Clar, si en aquell moment s’hagués posat sobre la taula alguna 
modificació al respecte d’incloure algun paràgraf o d’incloure algun requisit addicional, o 
d’incloure una verificació en el temps, el que sigui, tenia sentit. En aquell moment doncs no, 
que cada un faci el seu posicionament lliurement i ja està”. 
 
Seguidament intervé la senyora Concha Hurtado, regidora del grup municipal de l‘AEB, que diu: 
“Responder que también desde AEB la semana pasada, se pidió el dinero que se gastó el año 
pasado en tarjetas, y el que iba a estar a fecha de mayo en tarjetas este 2012. Es otra 
documentación que hemos pedido para valorar, y la recibimos hará cuestión de 4 días o cosa 
así. Era simplemente aclararlo”. 
Intervé seguidament el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Yo decía que la modificación de la Ordenanza es que es importante. Es importante tanto 
de donde se saca y a donde va el dinero. Sabemos que es para unas causas justificadas, pero 
aprobamos los presupuestos hace un mes escaso, y hay un incremento de 10.000 euros en 
esta partida presupostaria, en este programa, y nosotros el lunes cuando la agrupación pues yo 
decido el lunes hace una semana, yo me había leido el texto de la Ordenanza, pero claro el 
posicionamiento político yo me debo a una organización política en la que se valoran, se 
discuten, hay gente que de alguna manera que se entienda que me asesoran en algún 
determinado momento pues dicen no, sino se traslada el posicionamiento es este ahora, y es el 
que estoy haciendo, posicionarme claramente en contra de la modificación de esta Ordenanza 
fiscal ahora”. 
 
L’alcaldessa diu: “odenança municipal, no ordenança fiscal”.   
 
Es procedeix a la votació de la proposta. S’aprova per 8 vots a favor (PSC, CiU), 3 abstencions 
(PP) i 6 vots en contra (AEB, ICV-EUiA, PXC). 
 
S’acorda: 
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Vista la ordenança del carnet de la mobilitat i el transport públic interurbà d’una zona, el text 
íntegre de la qual un cop aprovada definitivament es va publicar en el Butlletí oficial de la 
província de 29.11.2008. 
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de modificar els criteris de concessió gratuïta de targetes de 
transport  tenint  en compte la situació de crisi econòmica general que afecta especialment el 
nostre municipi, i la necessitat valorada per l’ajuntament de prioritzar els ajuts d’urgència social 
per aquelles persones i famílies del municipi que es troben en situació de vulnerabilitat degut a 
la manca de recursos econòmics 
 
Atesa la Llei 12/2007, de Serveis Socials, la qual estableix la competència del ens locals, de 
facilitar ajuts d’urgència social en els casos de  necessitat social. 
 
Atès que entre el col·lectiu de la gent gran del municipi hi ha persones amb necessitats 
especials derivades de la manca de recursos econòmics que no es poden costejar els 
desplaçaments per realitzar tractaments mèdics fora del municipi o visitar familiars directes 
ingressats en centres hospitalaris o residencials. 
 
Vist el text articulat de la nova Ordenança  per a la concessió gratuïta de targetes de transport 
públic interurbà d’una zona, que conté la  regulació de la concessió de les targetes de transport 
a aquelles persones que tenen necessitat de desplaçar-se per motius mèdics o per ingrés 
hospitalari o residencial d’un familiar. 
 
Atès l’informe tècnic que s’adjunta a aquest expedient. 
 
Vist l’informe de Secretaria. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança per la concessió gratuïta de targetes de transport 
públic interurbà d’una zona, que s’adjunta, que a partir de la seva entrada en vigor derogarà la 
ordenança anterior (ordenança del carnet de la mobilitat i el transport públic interurbà d’una 
zona). 
 
Segon.- Obrir un període d’informació pública per un període de trenta dies, mitjançant anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels 
mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació. Durant aquest 
període l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar per tal de 
presentar les al·legacions i/o suggeriments  que es considerin convenients. De no presentar-se 
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament 
sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 
 
6. MOCIÓ ICV-EUiA: D’ADHESIÓ A LA PETICIÓ IMPULSADA PER LA PLATAFORMA 

AIGUA ÉS VIDA INSTANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE EVITI UNA 
EXTERNALITZACIÓ DELS SERVEIS QUE FINS ARA HA OFERT L’EMPRESA PÚBLICA 
AIGÜES TER LLOBREGAT 

 
L’alcaldessa diu: “El punt núm. 6 es deixa sobre la taula aquesta moció que va presentar ICV-
EUiA, i agraïm la deferència que ha tingut el portaveu d’ICV-EUiA de deixar-la sobre la taula 
perquè ja s’està treballant, és una moció que te a veure amb un tema de competència de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, i s’està valorant i discutint pels grups metropolitans, i vam 
proposar deixar-la sobre la taula a l’espera de veure si hi havia algun redactat consensuat, i 
posar-lo al Ple del mes de juliol que ja tindrem més dades”.  
 
 
7. MOCIÓ CIU: SOBRE LA DEFENSA DEL MODEL D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL 

PROPI 
 
Es dóna lectura de la moció presentada pel grup municipal de CiU. 
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Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Aquesta moció la presentem per a manifestar el nostre posicionament en contra 
d’aquesta estranya creuada que té el govern de l’Estat espanyol, el govern del PP, con contra 
del  model autonòmic que tenim enguany, i aquesta mania que tenen de focalitzar tota la seva 
atenció i esforç de contenció de despesa en base al model autonòmic i a les autonomies. El fet 
de que des del govern del PP es comentés o es posés sobre la taula la possibilitat de reduir o 
eliminar fins i tot els municipis amb menys de 1.000 habitants, ens fa plantejar dues coses. 
D’una banda el fet de que a Catalunya gairebé 600 municipis formarien part d’aquesta 
categoria, tenint en compte que hi ha uns 900 municipis serien més de la meitat, i això 
evidentment no és acceptable, però d’altra banda i de la mateixa manera que en el mes passat 
ja es van presentar diverses mocions de diversos partits polítics, en les que posaven de relleu 
que l’estat central estava contínuament  extralimitant-se en les seves competències, doncs 
aquest es un exemple més en el que l’Estat envaeix una de les competències que te el govern 
de la Generalitat de Catalunya, que es l’organització territorial. Per tant doncs, per tot això, 
nosaltres fem aquest posicionament i avancem d’entrada l’agraïment a tots aquells grups que 
votaran a favor”.  
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Sólo para decir que PXC se abstendrá en este punto”. 
  
Intervé seguidament el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Nosotros daremos apoyo a la moción que presenta CiU”. 
 
L’alcaldessa diu: “El senyor Quim Duran te la paraula...perdó, senyor Duran. La senyora 
Antonia Escriva te la paraula. Perdó”. 
 
A continuació intervé la senyora Antonia Escriva, del grup municipal del PP, que diu: “Gràcies. 
Encara que sigui breu, com a mínim...La postura de la nostra formació serà la de l’abstenció. 
No per motiu del redactat, perquè es un tema que està damunt de la taula encara, que no està 
enllestit del tot, i possiblement hi hagi alguna mena de variacions. Per tant, fins que no estigui 
completament redactat, aprovat i demès, nosaltres som molt curosos amb aquest tema i ens 
abstindrem”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Senyora Antonia, el procés de recentralització del PP, tant a nivell autonòmic com 
municipal es un fet, no es un projecte. Es un fet. L’AEB sempre es posicionarà contrari a 
qualsevol invasió de competències d’entre diferents administracions, ja sigui de l’Estat envers 
Catalunya o la resta de comunitats autònomes, o ja sigui de la Generalitat envers els municipis, 
i en aquest sentit si que caldria recordar que hi ha administracions més properes que no fan la 
feina que toca. La Generalitat no fa la feina que toca. Llavors, abans de demanar que un altre 
faci les coses ben fetes, potser hauríem de fer les coses ben fetes nosaltres, perquè hi ha una 
llei de vegueries que està aprovada, que està ja congelada, i que no sabem ben bé que 
passarà. Hi ha una duplicitat i una triplicitat d’administracions: consells comarcals, diputacions, 
àrees metropolitanes, etc. etc, que moltes vegades o algunes vegades en alguns casos 
semblen més agències de col·locació de determinats partits per alguns dels seus polítics 
amortitzats. Nosaltres així i tot, evidentment votarem a favor d’aquesta moció”.  
 
A continuació pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i 
Medi Ambient, que diu: “El grup municipal socialista votará a favor de esta moción de CiU. Está 
claro que los municipios digamos que son la parte importante y a proteger de este estado 
nuestro, y que al margen de discursos sobre si el estado debe o no debe respetar 
competencias, y aquí me sumo un poco al discurso del portavoz de la AEB, si que es cierto que 
la Generalitat debe también respetar competencias, y lo mismo que reclama el pago puntual al 
Estado de lo que se le adeuda, debería pagar a los municipios el dinero que se le adeuda. Pero 
bueno, nosotros votaremos como he dicho a favor, creemos que los municipios deben ser la 
parte importante de la estructura del Estado que se debe mantener, yo creo que hay 
estructuras estatales que pueden desaparecer fácilmente pero el Estado no, que la financiación 
estatal tendría que ser un 25, un 25 y un 50%, siendo el 50% para los municipios, el 25% para 
las autonomías y el otro 25% para el Estado, y que por lo tanto daremos soporte”. 
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Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Només dir, perquè no quedi cap dubte, que com a portaveu del grup municipal de CiU 
a Badia del Vallès, nosaltres estem absolutament d’acord amb el que ha dit el portaveu de 
l’AEB, el senyor Quim Duran, creiem que s’ha d’evitar la duplicitat entre administracions i per 
tant, no tingui vostès cap dubte de que nosaltres també defensem això com a grup municipal 
de Badia del Vallès i jo la primera, no tingui dubte. I ara anava a dir que estava d’acord amb 
vostè també i que si, que jo em sumaré també al fet de que la Generalitat ens hagi de pagar, 
però després ha continuat el discurs i ja no estic tant d’acord amb la segona part, per tant 
deixaré de dir-ho amb el seu permís”. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta. S’aprova per 13 vots a favor (PSC, AEB, ICV-EUiA, 
CiU) i 4 vots en contra (PP, PXC). 
 
S’acorda: 
 
Atès els recents anuncis del govern central i del recent informe de la Federación Española de 
Municipios y Provincias, que posen sobre la taula una proposta de recentralització 
administrativa, la qual suposaria la supressió de la meitat de municipis de Catalunya. 
 
Atès que aquests tipus de propostes recentralitzadores i de reducció de municipis del govern 
central en mans del PP vulneren clarament a la competència exclusiva de la Generalitat sobre 
l’organització territorial de Catalunya, regulada en l’article 151 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 
 
Atesa la idiosincràsia pròpia de l’organització municipal catalana, on gairebé 500 municipis de 
fins a 1.000 habitants representen la meitat del territori, cal recordar la necessitat de recolzar 
l’Administració més propera a la ciutadania, del contrari molts territoris quedarien desertitzats, 
sens perjudici de racionalitzar els recursos públics amb altres mesures.  
 
Atès que el model català no ha estat, no és ni serà mai el de la “supressió forçosa”, sinó el 
“d’agrupar voluntàriament, racionalitzar competències, mancomunar serveis i inversions, i 
respectar el principi de subsidiarietat”. Un dels principis bàsics de l’organització territorial a 
Catalunya és el principi d’equilibri territorial, el qual s’ha de preservar  
 
Atesa la gran tasca que es fa des dels ajuntaments i altres ens locals, sobretot en matèria 
social alhora de donar resposta ràpida en moments de crisi econòmica, el que cal plantejar 
seriosament és una profunda reforma del model de finançament dels ens locals, que s’adeqüi a 
les competències i atribucions que realment executen. 
 
Atès que l’organització territorial de Catalunya és competència exclusiva de la Generalitat, el 
Govern de la Generalitat està treballant intensament amb la llei de governs i hisendes locals. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer. Instar al govern central que no s’extralimiti en les seves competències i no vulneri la 
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre organització territorial 
 
Segon. Reclamar al govern central que deixi d’envair i vulnerar les competències de la 
Generalitat i els ens locals i que, per contra, compleixi amb el pagament de les aportacions 
econòmiques establertes en les diferents Lleis, reglaments i sentències que afecten el 
desenvolupament de les competències de la Generalitat i dels ens locals, especialment, en 
matèria social i educativa. 
 
Tercer. Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya i a les entitats municipalistes en la 
redacció de la llei de governs i hisendes locals, així com en la petició d’un pacte fiscal, en la 
línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de Catalunya i també dels 
governs locals.  
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Quart. Transmetre el contingut de la present moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, així com al govern central.  
 
 
8. MOCIÓ CIU: DE SUPORT AL CORREDOR DEL MEDITERRANI 

La secretària dóna lectura de la moció que ha presentat el grup municipal de CiU. 

Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “La veritat es que jo tenia aquí preparat tota un argumentari extens sobre els motius 
pels quals s’havia de defensar i donar-li suport al corredor del Mediterrani, però després 
d’haver-ho estat parlant a la Junta de Portaveus, i després d’haver vist l’orientació de vot dels 
partits, agraeixo ja amb antelació a tots aquells partits que donaran suport a la moció. Se que 
en concret algun partit fa un esforç especial en donar un suport a la moció, i per aquest motiu 
reduiré el meu argumentari, per un tema de respecte i suport també recíproc, i em limitaré a 
comentar que el corredor Mediterrani és bàsic, perquè el corredor Mediterrani té una 
importància econòmica molt destacada ja que està avalada per la Unió Europea. Es una xarxa 
bàsica europea, s’ha catalogat així, i no solament servirà per a millorar tot el tema 
d’infraestructures i donar riquesa a Catalunya, sinó que també afavorirà Espanya i també 
afavorirà Europa. Per tant, instem a que en un moment de crisi com l’actual, el govern del PP 
deixi de prioritzar el corredor central, que ara per ara no te aquestes categories econòmiques 
que sí que te el corredor Mediterrani, i que els seus motius son merament productes d’un 
model d’Estat centralitzat, i ja està, obrir-nos una mica cap a Europa en aquest sentit”.    

L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Decir que desde PXC estamos completamente de acuerdo con el contenido de esta moción, 
por lo cual le daremos apoyo y la votaremos a favor”. 
 
Intervé seguidament el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Nosotros con este tema del corredor Mediterráneo, en la Comisión Informativa ya se lo 
comentaba a la portavoz de CiU, que yo celebraba que se presentara esta iniciativa, y 
sobretodo celebraba que la presentara CiU porque es el partido que gobierna Catalunya, y en 
el plan de infraestructuras de Catalunya que es donde se regula toda la movilidad de nuestro 
país, tanto viaria como ferroviaria, nosotros hacíamos unas enmiendas importantísimas donde 
el corredor del Mediterráneo era uno de nuestros ejes centrales, porque creemos que nuestro 
sistema de movilidad es insostenible, el que tenemos ahora, la gasolina se acaba y ya sabeis a 
como va el precio. Entonces, en la medida en que nosotros haya una propuesta de que toda la 
mercadería se pueda transportar por barco y tren al resto de Europa, pues es algo que 
ganamos en sostenibilidad i en recursos, y esa es una de las apuestas muy importantes yo 
creo, de que una organización que defiende la conservación y el respeto de nuestro entorno y 
del medio ambiente. Este es un argumento por el que yo fundamentalmente vamos a dar apoyo 
a la iniciativa que presenta CiU en este Consistorio, y además yo creo que saldremos todos a 
la larga ganando”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Pablo Ropero, regidor del grup municipal 
del PP, que diu: “Decir que la moción la votaremos a favor, que el PP de Catalunya ya ha 
mostrado públicamente su apoyo a este proyecto, y vemos que dar soporte a esta moción es 
justo e importante para el comercio y la economía de la zona”. 

L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Des de l’AEB estem totalment d’acord amb el contingut d’aquesta moció. Espanya capital 
París. Espanya capital París es un assaig del catedràtic d’Economia de la Universitat Central, el 
senyor Germà Bel, que explicita claríssimament com aquest procés recentralitzador o 
centralitzador del que parlava anteriorment fa com tres segles que dura. Que el corredor 
Mediterrani encara no estigui fet, ja no parlo d’estudiat, pressupostat, licitat, etc. etc., sinó fet, 
està fora de tota lògica. Abans parlàvem de l’anàl.lisi del cost-benefici, que es que fan a Europa 
i es el que fan a qualsevol país civilitzat. Es a dir, tu abans de fer o de pressupostar una obra, 
el que has de veure es, aquesta obra és viable? És viable fer un Madrid-Badajoz, que s’atura a 
la frontera? És viable fer un Madrid-Orense? És viable fer un Madrid...no se, digui la capital de 
província que vulgui. Des d’un punt de vista centralista, qualsevol inversió que surti de Madrid 
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serà rendible. Clar, al mateix temps que està passant tot això, o abans de que passi tot això, hi 
ha el govern central, primer del PSOE i ara del PP, que ja deu a Catalunya 5.500 milions 
d’euros. 5.500 milions d’euros en infraestructures. Vull dir, llavors de què estem parlant? Hi ha 
un túnel a la frontera francesa que està construït ja fa anys, pel qual cada dia paguem milers 
d’euros sense que circuli cap tren. Tenim un tram de Tarragona a Vandellòs de 70 km, d’una 
sola via, des de l’any 1868. Es la mateixa via que quan va un Euromed en direcció Alacant ha 
d’esperar que vingui el tren que ve de Castelló. Es a dir, primer que passi un tren i quan hagi 
passat, l’Euromed està allà paradet perquè hi pugui passar l’altre. Vull dir que tot això està fora 
de tota lógica, i respon a aquesta visió del “kilómetro cero” des de la Puerta del Sol, però a 
nivell ferroviari. I res, podria estendrem molt, però com vaig sentir recentment per un company 
de Consistori, en tot el que vingui d’aquest govern, espera lo mejor y prepárate para lo peor”.   

A continuació pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i 
Medi Ambient, que diu: “Solamente para decir que el grup municipal socialista votará 
favorablemente la moción de CiU y bueno, ya se ha explicado y se ha dicho argumentaciones 
de peso como para añadir algo más”. 

L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal  del 
PP, que diu: “Muy brevemente. Me gustaría hacer dos matizaciones muy, muy rápidas. El 
representante de la AEB nos ha hablado de que en cualquier país civilizado. Yo me siento muy 
orgullosa de vivir en un país civilizado. Las infraestructuras que posiblemente...no, porque 
siempre que se argumenta se ataca y tampoco es eso. Hay cuestiones que son más prioritarias 
ahora en este momento. Y en cuanto a esperar lo mejor, desde luego todos esperamos lo 
mejor, pero como en la moción anterior ha dicho el Sr. Quim Duran, mayoritariamente están en 
contra de todo, así que ya estamos acostumbrados”.  

L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Bé, per al.lusions. Jo em referia a l’anàl.lisi de cost benefici. Evidentment quan parlava de 
la civilització, parlava de planificar qualsevol obra pública, cosa que no es dóna. I si la seva 
prioritat es el Madrid-Badajoz doncs endavant, tindrem Madrid-Badajoz”.- 

Es procedeix a la votació de la moció, que s’aprova per unanimitat. 

S’acorda: 

Atès que el Corredor Mediterrani està format per una sèrie d’infraestructures ferroviàries que es 
relacionen amb grans nodes d’activitat econòmica i de transport, en què es concentra una part 
fonamental de les operacions d’importació i exportació del país.  

Vist que el Corredor Mediterrani és la part de l’eix transeuropeu que connecta el nord d’Àfrica 
amb el centre d’Europa amb un recorregut paral·lel a la costa mediterrània, des d’Algesires fins 
a la frontera francesa tot passant per les comunitats autònomes d’Andalusia, Múrcia, País 
Valencià i Catalunya.  

Vist que la importància del Corredor Mediterrani està determinada pel pes econòmic de les 
regions que travessa, especialment Catalunya i el País Valencià, per la connexió dels Ports i 
per la seva connexió amb la frontera francesa i la resta d’Europa.  

Atès que el nombre total d’habitants del Corredor Mediterrani supera els 18 milions de 
persones, això vol dir que 4 de cada 10 espanyols viu en una de les regions del corredor.  

Atès que un 40% del teixit empresarial espanyol se situa al Corredor Mediterrani essent 
Catalunya la regió amb més densitat empresarial d’Espanya després de les Illes Balears i el 
País Basc.  

Vist que el Corredor Mediterrani és un eix prioritari a Catalunya per tal de donar confiança a la 
seva economia i poder mantenir i incrementar el volum de les seves exportacions.  
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Atès que les institucions i les empreses catalanes fa més de 15 anys que es preparen per rebre 
trens europeus.  

Vist que tot i que l’Eix Mediterrani és un dels més utilitzats de l’estat, el 60% del trànsit terrestre 
de mercaderies, i un dels que té un nombre més gran d’infraestructures en servei, encara 
requereix una sèrie d’actuacions per convertir-se en un sistema suficientment organitzat, 
racional i eficient, que estableixi l’estructura funcional de l’Arc Mediterrani com a macro regió 
econòmica.  

Atès que la Comissió Europea, en la revisió de la Xarxa Central Transeuropea de Transport 
(Core Network), va decidir considerar el Corredor Mediterrani infraestructura prioritària, deixant 
fora el Corredor Central, projecte faraònic i que el Govern espanyol defensa sense cap lògica 
econòmica. 

Atès que el Consell de Ministres de Transports de la Unió Europea va ratificar la xarxa de 10 
corredors ferroviaris europeus prioritaris, que inclou el corredor mediterrani i atlàntic i va 
descartar la demanda del govern espanyol d'incloure el corredor central a la xarxa bàsica 
europea, el passat 22 de març de 2012. 

Atès que el Comissari de Transport, Siim Kallas, arran d’una interpel·lació parlamentària de 
l’eurodiputat de CIU, Ramon Tremosa, ha demanat al Govern espanyol que concentri la 
inversió en infraestructures en els corredors ferroviaris Mediterrani i Atlàntic, projectes que 
aporten un valor afegit considerable, com és l’acabament dels corredors fonamentals per 
vincular de manera més eficaç i directa els mercats. I ha afegit que “tenint present l’actual 
situació de les finances a Espanya, és de vital importància realitzar un anàlisis cost-benefici 
plenament transparent de tot nou projecte d’infraestructures”, referint-se a la previsió del 
pressupost espanyol per construir l’AVE a Galicia. 

Atès que en el moment actual, en el qual els recursos són limitats, és imprescindible donar 
prioritat a aquells projectes que siguin rendibles i que ofereixin un retorn des del punt de vista 
econòmic i social, com és el cas del Corredor del Mediterrani. 

Atès que Catalunya no es troba sola defensant el Corredor del Mediterrani, sinó que també té 
el suport del País Valencià, Múrcia i la part oriental d’Andalusia, a banda de la FERRMED, la 
Comissió Europea i el Consell d’Europa. 

Atès que Catalunya no pot perdre aquesta oportunitat de convertir-se en una plataforma de 
referència a nivell del Mediterrani, cal que Govern, partits polítics i societat civil es mantinguin 
units i treballin per aconseguir que aquesta infraestructura fonamental per al nostre 
desenvolupament econòmic es faci realitat, el més aviat possible.  

Per tot l’esmentat anteriorment, el grup municipal de CONVERGÈNCIA I UNIÓ presenta al ple 
de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS : 

Primer.- Exigir al Govern espanyol a dur a terme de forma urgent i prioritària totes aquelles 
actuacions que optimitzin la utilització de la xarxa existent, contribueixin a la ràpida instal·lació 
de l’ample internacional i millorin la connectivitat dels ports, nodes logístics i els principals 
centres industrials. Entre aquestes actuacions es proposa: 

• La immediata licitació i adjudicació dels accessos ferroviaris i per carretera definitius al 
nou moll Prat del Port de Barcelona. 

• Accelerar urgentment les obres necessàries per tal que el Port de Tarragona tingui 
connexió ferroviària en ample internacional per al transport de mercaderies fins la 
frontera francesa. 

• Procedir a finalitzar la construcció del desdoblament de la connexió ferroviària entre 
Tarragona i Vandellós, per tal que estigui en servei l’any 2013.  

• Procedir a instal·lar amb la major celeritat un tercer rail en el tram de Figueres a 
Portbou. 
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Segon.- Instar a l’Estat espanyol que reconegui d’una vegada per totes que el Corredor 
Mediterrani és el corredor ferroviari prioritari per l’Estat espanyol i una infraestructura bàsica per 
Catalunya i Europa.  

Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció a tots els grups polítics parlamentaris catalans, 
espanyols i europeus. 

 
9. MOCIÓ AEB: REBUIG AL PROJECTE D’EUROVEGAS 
 
Es dóna lectura de la moció presentada pel grup muncipal de l’AEB. Seguidament s’obra un 
torn de preguntes. 
Pren la paraula el senyor Juan Carlos Santervás, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“En primer lugar es evidente, por lo menos para la AEB es evidente, y para algún partido más 
supongo que apoyará la moción, que la actual crisis que tenemos es producto de un modelo 
económico basado precisamente en el proyecto que nos quieren traer los magnates estos 
americanos llamado eurovegas. Esto en primer lugar. En segundo lugar es aberrante que se 
pretenda que la competición entre Madrid y Barcelona sea a ver quien da menos derechos 
laborales, menos sanciones en temas de salud, de ecologismo, es decir increíble. Y luego el 
tema de los puestos de trabajo. A ver, en primer lugar la cantidad que se ha dicho de puestos 
de trabajo, 15.000, son puestos eventuales que es en la construcción, es decir que la mayor 
parte de los 15.000 puestos de trabajo es que construirán y al paro por desgracia, como está la 
cosa. El resto no son tantos, y es que el problema no es ese, es peor todavía, es que allí si se 
hace finalmente y hablo ahora de la zona del Delta del Llobregat, alli hay puestos de trabajo 
agrícolas. No se, para concluir, vamos que aquello no es el desierto de Nevada, que allí hay 
gente trabajando, hay empresas, hay agricultores, hay...No se. Es que no nos vale 
simplemente este argumento de los puestos de trabajo”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Solamente para decir que PXC apoyará esta moción, ya que no entiende como puede venir un 
magnate sea de EEUU o sea de donde sea, llegar a nuestro país, querer saltarse las leyes, 
imponer el las que quiera como si estuviese en su casa. Aquí tenemos empresas de juego. 
Catalunya sin ir más lejos aquí cerca tenemos CIRSA en Terrassa, creo que todos la 
conocemos. Esa gente es una empresa catalana de aquí, paga sus impuestos y tiene que 
acatar las leyes que se establecen. No puede llegar alguien de fuera y decir yo quiero hacer 
esto, quiero que se haga así, quiero estos contratos, quiero estas cosas. Y permitirselo, y a 
más a más, entre Madrid y Barcelona lo que ha dicho el, ya no se acuerda a ver quien ofrece 
más. Por eso vamos a dar apoyo a esta moción, porque no lo vemos lógico”.  
 
Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Jo crec que hi ha una frase de la seva moció que resumeix el tema, que es quan 
vostès diuen “no compartim el model de territori que comporta” estic llegint literalment. 
Certament. No compartim el model de territori que comporta. No ho compartim, i ja està. I això 
que jo sàpiga, dintre del marc polític, és perfectament acceptable, legítim i a més adequat, tenir 
diferències ideològiques en les quals puguis defensar una cosa o una altra. La diferència entre 
la seva posició i la nostra, es que nosaltres respectem les diferències dels demés, i sabem que 
entre el blanc i el negre hi ha grisos. Vostès s’entesten en presentar tots aquests 
posicionaments en base a un maniqueisme del que està bé i el que no i entren dintre de l’àmbit 
moral. Vostès utilitzen paraules com aberració moral, en una moció, eh? En una moció, vostès 
son un grup polític. I això vostès ho han criticat en altres partits també. Aberració moral. 
Macrocomplexe de delinqüència. Manifestar l’oposició radical a la construcció d’un 
macrocomplexe de la delinqüència.  Jo també manifesto la meva oposició radical a la 
construcció d’un macrocomplexe de la delinqüència. Si vostès tenen proves de que això és així, 
vagin i ho denuncien per la via penal directament. Sinó és així, no ho diguin. Son polítics, i 
tenen una responsabilitat, primer, i segon i més important. Tots el seus argumentaris, els seus, 
els que estan aquí i també els seus senyor Ortiz, formen part únicament del que ha sortit a les 
notícies aparegudes a la premsa escrita i no ho han contrastat, perquè hi ha tot un seguit de 
coses que vostès diuen aquí que no son ben bé com diuen. M’explico. Es a dir, que no les han 
corroborat bàsicament. Primer, per part de la Generalitat en cap moment s’ha volgut competir 
amb Madrid, d’això després en parlem. S’ha estat treballant a fons per a estudiar el projecte, 
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oferir possibles localitzacions, etc. però el cas es que ha estat Madrid que ha provocat que 
transcendís a la premsa alguna de les reunions mantingudes amb aquesta corporació, i un dels 
motius pels quals la Generalitat no ha donat més informació sobre aquest tema es precisament 
per evitar especulacions i rivalitat mediàtica, i sobretot perquè es deformessin algunes 
informacions, com aquestes que vostès comenten. Catalunya te una marca turística i un model 
ja desenvolupat basat en la qualitat i que pivota bastant sobre el turisme de convencions. El 
projecte d’eurovegas vindria a consolidar aquest model turístic i de país, i ni de bon tros el 
capgiraria, ja que l’ús hoteler, de botigues, espectacles, de restauració sobre tot a convencions, 
supera en escreix, en escreix, la part del joc, i actualment de casinos a Catalunya ja n’hi ha, i 
això no ha comportat un canvi de model turístic. Clar, vostès fan el maniqueisme aquest. Que 
es destinen els recursos a això enlloc de a una altra cosa. No. Podem destinar els esforços a 
les dues coses, només faltava. Hi ha una sèrie d’afirmacions i tòpics que s’han de desmentir 
rotundament. Com a consideració prèvia general cal dir que, com és obvi, las Vegas Sans 
Corporations han fet moles preguntes de dret laboral, econòmic, tributari, sanitari, del joc i 
d’espectacles, etc., als efectes de conèixer la legislació i les condicions en que s’haurien de 
sotmetre en cas d’implantar el complex a Catalunya. Dit això, no es pretén modificar cap llei ni 
cap norma per a respondre a un projecte privat. El govern de la Generalitat te molt clar quina es 
la legislació, quins son els límits i quin es el model turístic i de país que s’ha estat 
desenvolupant durant els més de 30 anys de democràcia a Catalunya. Una altra cosa es el que 
facin a Madrid, eh? Jo estic parlant de Catalunya. Sobre temes laborals no és cert que hagin 
demanat que es modifiqui l’Estatut dels Treballadors, o que es modifiqui la llei d’Estrangeria, o 
que es modifiqui la reducció de les quotes de la Seguretat Social. No és cert simplement. 
Simplement han demanat quin es el règim dels laborals no residents pel tema dels directrius de 
l’empresa. En cap moment s’ha parlat d’una illa laboral. Sobre les servituds aeronàutiques, no 
es poden saltar les limitacions existents, ni es canviarà res perquè se les saltin. Sobre 
l’accessibilitat dels casinos, aquest seria restringit. El model a seguir no es el de Las Vegas en 
cap cas, i així s’ha traslladat a la corporació, i en tot cas es el govern que regula i controla el 
joc, només faltaria. Pel que fa al sòl, en cap cas afectarà a les zones PEIN, a la xarxa Natura 
200 i FEPA. No hi hauria inversió pública ni cessió de terrenys. No hi hauria inversió pública ni 
cessió de terrenys. Únicament la Generalitat faria inversió en infraestructures i connexions en 
cas de ser necessaris. I per últim, hi ha hagut una experiència prèvia de tot això on ha funcionat 
així i on també anaven a passar totes aquestes coses, que es el parc d’atraccions Port 
Aventura. Model que seguiran en el cas de que Catalunya sigui el destí escollit per Las Vegas 
Sans Corporation. Si, es que estic argumentant contra vostès utilitzant les seves armes”. 
 
Intervé seguidament el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “De hecho este modelo económico que nos ha llevado a la crisis ha fracasado, y el modelo 
este de que se puede hacer todo y dejarles, la ley de Reforma Laboral de alguna manera es lo 
que ha permitido, que esta gente se sienta y pueda campar como dice el dicho popular, como 
Pedro por su casa. Se habla de muchas cosas, pero lo que si que es verdad es que estos no 
sólo van a modificar y van a hacer modificar la legislación de nuestro país, la Sra. Marta 
Figueras se ha definido muy claramente en este tema, sino además van a pedir y ya lo han 
hecho, dinero público, dinero de todos los españoles o catalanes, dinero de todos. Dinero 
público. Nada más y nada menos que de momento han pedido 4.000 millones de euros, nada 
más y nada menos. De momento. Y no nos engañemos, hace dos o tres días este delincuente 
de guante blanco, vino al aeropuerto y estaba custodiado por nuestra policía, por los mossos 
d’esquadra. Centenares y centenares de policías. Señores, esto es lo que hay, y lo decimos, y 
lo vamos a decir por todos los medios que podamos. Nuestra policía al servicio de los 
delincuentes de guante blanco, y esto no lo podemos permitir los ciudadanos que pagamos 
impuestos, y encima yo me he cansado de decir en este Pleno, me he cansado y lo he dicho 
muchísimas veces, que empresas que ganan más de 150 millones de euros en este país no 
declaran. Que profesionales liberales que cobran más de 120.000 millones de euros solo 
declaran el 1%. Lo he dicho, el problema es de ingresos, y encima nos están recortando en 
educación, nos están recortando en la sanidad, nos están recortando los servicios y derechos 
básicos de nuestra sociedad, y nos venden que van a generar 15.000 puestos de trabajo. 
Puede ser, puede ser. Puede ser. ¿Pero como? Quienes, y en que condiciones. Señores no, 
aquí no. Mientras podamos, mientras tengamos voz, vamos a decir a iniciativas de estas 
denominadas empresariales basta ya. Basta ya”.     
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Seguidament intervé el senyor Pablo Ropero, regidor del grup municipal del PP, que diu: 
“Desde el PP votaremos en contra de esta moción, pues vemos que crear empleo es lo más 
importante en estos momentos”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i 
Medi Ambient, que diu: “¿Esto es como bienvenido Mr. Marshall, no? Al final lo que podemos 
tener es que llevamos unos meses escuchando el tema de Eurovegas y Madrid, Barcelona, 
preparando recepciones institucionales, unas más públicas que otras, y quizá parte del 
problema viene por eso. Y tengo la sensación de que cada vez se va retrasando más la 
solución. Primero fue en junio, ahora será en septiembre, llegará septiembre y pasará alguna 
cosa, y al final acabará este invento de Eurovegas, se acabará seguramente o en un pluf o en 
cualquier otro país de la Unión Europea. Pero mientras tanto es un tema que preocupa a todo 
el mundo, por lo menos a gran parte de la población, y es un tema en que la necesidad de decir 
o de opinar, pues nos obliga a las instituciones, partidos políticos o colectivos a posicionarnos. 
Pero lo hace en este caso con un peligro y es que todo son rumores. Nos basamos en rumores 
porque ni el gobierno de la Generalitat ha explicado en que términos está negociando, ni qué 
está negociando realmente, y lo único que se limitan a enseñarnos son las fotos de como 
aterriza, como circula, como llega y como se va. Y eso a mi me preocupa en todo caso, porque 
cuando hay secretismo, cuando las cosas no acaban de explicarse del todo, dan pie a que se 
desarrolle la rumorología, se opine sobre castillos de arena que al final no hay nada, son 
plufes. Por otro lado yo creo que tradicionalmente siempre, siempre se ha negociado con 
grandes empresas, llámese SEAT, VOLKSWAGEN, para ubicarse aquí. En Catalunya, en el 
Estado, y eso no es malo. Negociar para que se queden o no se marchen, que en muchos 
casos es para que no se marchen. Zona Hermética. Cada 7 años las administraciones públicas 
se ven obligadas a sentarse con Zona Hermética para darle más dinero público para que no se 
marche. Eso yo entiendo que no es malo. Hay unas contrapartidas y es lícito. Pero a mi lo que 
me preocupa es, como no sabemos de que hablamos al final todo vale. Y yo creo que el 
proyecto de Eurovegas no es la apuesta, ni laboral ni de modelo económico, ni de modelo 
laboral ni de modelo formativo para este país ni para el Estado español, que caemos en el 
riesgo de que al final sustituimos el tocho...o sea, hace poco teníamos una campaña en la calle 
de “Vols ser...no se, educador? Quieres ser, para los jóvenes. Al final tendremos que poner 
“¿Quieres ser croupier? Y yo creo que eso es un peligro, porque no estamos aprendiendo de 
los errores que hemos cometido en el presente ni en el pasado, y seguimos apostando por el 
dinero fácil o el trabajo fácil. Y no todo vale. Creo y creemos que hay que apostar por una 
formación y un modelo productivo que evite que dentro de 10, 15 años, cuando volvamos a 
tener otra crisis como esta o parecida a esta, estemos preparados para salir de ella y no 
apostar todos nuestros dados, tirar la carta y jugarnos al 7 y medio en un proyecto que nadie 
conoce y que yo tengo la sensación de que al final será como en la película de Mr. Marshall, 
que estaremos todos en la plaza del pueblo esperando a que pase y nos traiga los regalos y 
todo lo prometido, y lo único que nos limitaremos es a ver como pasan los coches, los todo 
terreno negros,  burrrum, camino a Francia, o camino a Alemania o camino a cualquier otro 
país”.   
 
Pren la paraula el senyor Juan Carlos Santervás, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Simplemente para aclarar, un poco sobre lo que decía Lancho y anteriormente Marta Figueras, 
que lógicamente no basamos en noticia, como bien acaba de explicar Lancho, porque no 
tenemos información, no se ustedes pero nosotros no la tenemos. Y lo que ha salido también 
en las noticias, y con esto quiero acabar, referido al ejemplo que ha puesto usted con el tema 
de Port Aventura, yo he ido con mis alumnos a Port Aventura porque no tengo hijos, y supongo 
que mucha gente habrá ido con sus hijos, y yo lo que no voy a es a llevar a mis hijos a un sitio 
donde, y también por las noticias, donde va a haber prostíbulos. No se, me parece un poco 
chocante. Según las noticias, que se van a hacer mas prostìbulos, cuando ustedes fueron 
antes el gobierno pero también en Barcelona, prohibieron la prostitución en la calle, ahora se 
va a perseguir también en las carreteras, y luego por otro lado eso está muy mal porque una 
mujer que quiere se dedica a este oficio y luego resulta que alli si que permitimos, según las 
notícias, que hayan grandes prostíbulos. No se”.  
 
Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Perdó, es que m’estic recuperant de l’ensurt. Referent al portaveu d’ICV-EUiA, 
aquesta inversió que s’ha demanat es únicament en infraestructures i connexions, i totes les 
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infraestructures i connexions son necessàries a Catalunya, a l’Estat espanyol i a Europa. 
Únicament. Sobre el tema de la custòdia de la policia, que m’ha sobtat, és curiós perquè si vol 
parlem dels diners que te el Vaticà i de la custòdia i de tot l’equip de protecció i del 
desplegament, val? No entraré en aquest tema perquè crec que no toca, però com que vostè 
l’ha tret no puc evitar dir-li. Es que no puc evitar dir-li, disculpi però no puc evitar dir-li. La 
inversió que s’ha demanat es en infraestructures. Segon. Prostíbuls? No. Només això. I sobre 
el tema de la rumorologia, senyor Lancho, si que és veritat, però precisament per això tenim 
que ser curosos tots plegats, i vostè que ha estat en un equip de govern molt anys, i que a més 
ha format part de negociacions amb altres entitats, sap i no solament sap sinó que també ho ha 
fet, que certes coses no poden transcendir. Per temes obvis. Al final tots els grups 
parlamentaris i tota la població tindrà tota la documentació necessària quan el govern ho 
consideri”.     
 
L’alcaldessa diu: “Ara li donaré la paraula al senyor Lancho. De ser curosos amb una 
informació i...bueno, li torno a donar la paraula cinc minuts”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Perdoni, senyora Alcaldessa, només es que m’avanço al que vostè m’havia de dir. 
L’ús d’una determinada terminologia al ser curosos. Macrocomplex de la delinqüència, bla bla 
bla. M’estava exclusivament a això”. 
 
L’alcaldessa diu: “Jo això anava a dir. Una cosa es que una informació en un moment donat no 
hagi de transcendir i una altra cosa es que no es doni cap tipus d’informació de res. Hi ha 
diferències. Coincideixo amb vostè en el fet de que és veritat que les paraules tenen un 
significat i a mi m’hauria agradat, a mi personalment, m’hauria agradat posar un altre tipus de 
qualificació en el redactat. Jo si hagués fet aquest redactat, probablement no hagués posat 
aquest qualificatiu que es més agressiu o qualifica fets que tan sols tenim com a coneguts o 
com a certs o com a realitats. Estem qualificant unes sospites o unes dades que surten als 
mitjans de comunicació, però en qualsevol cas l’esperit de la moció estem d’acord i el 
compartim i és veritat que nosaltres tampoc no volem aquest tipus de negoci, o aquests tipus 
de model de creixement econòmic i per això recolzem la moció, però bueno, també jo 
m’afegeixo una mica al que ha dit abans la senyora Figueras en el fet de que penso que és 
veritat que quan estem defensant o ens estem dedicant a la política també hem de ser curosos 
en com diem les coses”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i 
Medi Ambient, que diu: “Solamente como ha hecho una interpelación directa, a ver, no hay que 
confundir la reserva o la prudencia, incluso hoy han llegado a decirme que de prudente que soy 
llego a ser cobarde en algunas cosas, pero bueno al margen de esto no hay que confundir la 
prudencia, la responsabilidad, con el secretismo más radical de decir yo creo que alcaldes de 
poblaciones que son afectadas por este proyecto, alcaldes, como mínimo podrían tener algún 
tipo de información, cosa que no tienen a fecha de hoy. Instituciones que pueden verse 
afectadas deberán empezar a compartirse, ¿No? Esta información o por lo menos hacia donde 
vamos. La población en general del Baix Llobregat y del entorno, debería tener algún 
comentario de su presidente al respecto que vaya más allá de...lo importante son los puestos 
de trabajo, y nosotros vamos a demostrar que podemos, sino que tendría que dar alguna cosa 
más. Al margen de eso, por lo demás, Artur Mas” 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Jo afegiria al que ha dit el senyor Lancho que “para todo lo demás Artur Mas”, afegiria el 
tòpic del dia que es “Mas no paga”. A veure, senyora Figueras, jo a vostè el maniqueisme li 
suposava. Avui ho ha posat de manifest i bé. Sobre la resta del que estem parlant 
específicament, sobta moltíssim que al mateix temps que el seu govern o el govern de la 
Generalitat, mostra tot aquest secretisme ens demani a nosaltres, doncs escolta, com no sabeu 
de què esteu parlant,  estigueu calladet. Llavors esperarem la política dels fets consumats i a 
partir d’aquí, tira que va. Llavors em sembla absolutament injustificable que vostè hagi 
presentat avui una moció de suport al corredor Mediterrani amb un dèficit de finançament de 
l’Estat cap a Catalunya, i al mateix temps dóna suport a un finançament de 4.000 milions 
públics per a construir justament infraestructures perquè vingui un senyor magnat a muntar el 
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seu xiringuito. Doncs no senyora, això no s’aguanta ni de cap ni de peus. Sembla absolutament 
intolerable que vostè vingui a defensar això. I em sembla que res més. Gràcies”.   
 
A continuació pren la paraula la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Jo només li volia dir a la senyora Figueras que evidentment parlem d’allò que 
no sabem perquè ningú ens ha explicat res. Però es que el senyor President d’aquesta 
Corporació no te, precisament un hotel per a la gent gran, o sigui el seu negoci es el joc, es la 
instal.lació de...exacte, aquest es el seu negoci. Per tant, em de pressuposar que ve a fer el 
seu negoci, i aquest es el seu negoci, i es muntar casinos, muntar prostíbuls, perquè això es el 
que ha fet a Las Vegas. Per tant, hem de suposar que aquí farà una cosa diferent? Per quin 
motiu? Aquest es el seu negoci, es la seva manera de treballar. Evidentment que la Generalitat 
nos ens ha explicat res i per tant no sabem res, però a “las pruebas me remito”. Anem a Las 
Vegas a veure que fa aquest senyor a Las Vegas”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Per al·lusions. Senyor Quim Duran, jo no demano que estiguin calladets, no 
s’equivoqui. El que demano es que mesurin algunes de les seves paraules, i que parlin de 
delinqüència. Es l’únic que demano. Es a dir que el tema de fer posicionaments morals 
radicals, utilitzant certes paraules. Vostès sabem perfectament que les formes son importants, i 
que hi ha maneres  i maneres de dir les coses, i que es poden posicionar en contra d’això 
sense cap tipus de problemes sense fer aquestes referències tan radicals. Jo no he dit que 
estiguin calladets, només faltava. Sap vostè que m’agraden les diferències. Em pressuposava 
maniqueisme? És curiós, no n’era conscient. És bo saber-ho. Gràcies, ho tindré en compte per 
a propers cops.  
El tema del corredor Mediterrani no confongui. Nosaltres creiem que la inversió en 
infraestructures a Catalunya serà bona, i sempre les infraestructures s’han fet per un motiu o 
per un altre. Per tant, tot el que sigui inversions en infraestructures a Catalunya serà bo. 
Disculpi, senyora Cristina Fabregas. Entenc el que vostè diu i no solament entenc sinó que 
comparteixo fins i tot el sentit del que vostè està dient. Fixi’s que estic tota l’estona apel·lant a 
la forma, i quan vostès estant fent un argumentari en base a coses que com vostès mateixos 
han reconegut es basen en les informacions de premsa i no em d’altres, crec que hi ha moltes 
maneres de posicionar-se, simplement. Ja està perquè sinó, no acabarem”.    
 
L’alcaldessa diu: “Deu segons li dono, senyor Duran”. 
 
Pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Deu 
segons. En un comentari tant a la senyora Alcaldessa com a la senyora Figueras. Vostès han 
tingut aquesta moció fa més de deu dies i han pogut fer totes les esmenes que consideraren 
oportunes, i a dia d’avui cap de vosaltres, ni el PSC ni CiU ni cap de la resta dels altres grups 
ha presentat cap esmena. Simplement. I sobre el tema de la infraestructura a Catalunya, tot 
depèn de que es vol construir. Es a dir, anem a construir corredors Mediterranis? Som-hi. Anem 
a construir infraestructura perquè aquest senyor tingui el seu suposat negoci? Doncs amb els 
nostres diners l’AEB diu no”. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta. S’aprova per 13 vots a favor (PSC, AEB, ICV-EUiA, 
PXC) i 4 vots en contra (PP, CiU). 
S’acorda: 
 
Atès que des de l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB) i les Candidatures Alternatives del 
Vallès no compartim aquest model, d’economia especulativa, de territori i societat ni dins ni fora 
del Vallès, i rebutgem la seva construcció. 
 
Atès que fa temps que veiem amb preocupació la proposta de construir un macro-complex 
lúdico-turístic-immobiliari promogut per un dels magnats mundials del sector del joc. La possible 
ubicació d'aquest complex en terres catalanes, així com l'interès i el servilisme mostrat per la 
Generalitat de Catalunya, han encès totes les alarmes d'organitzacions socials de tota mena i 
de la ciutadania en general perquè aquest projecte no vegi la llum. 
 
Atès que ens sumem a aquesta oposició al model de país que suposa la implantació 
d'equipaments d'aquestes característiques al territori (model econòmic basat en el joc, 
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l'especulació, el turisme de masses, el blanqueig de diners, el tràfic de mercaderies i persones i 
en general de la corrupció i activitats delictives, les quals, lluny de ser promogudes, han de ser 
perseguides i eliminades, creant els mecanismes, organismes i eines necessàries per tal 
d’eradicar aquest tipus de pràctiques i comportaments de la nostre societat). 
 
Atès que no compartim tampoc el model de territori que comporta, ja que la gran extensió que 
ocuparia, amb múltiples edificis d'hotels, casinos, oficines i camps de golf, suposa degradar i 
destruir una àmplia i valuosa zona de l'escàs terreny lliure i natural de que disposa l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Si com sembla, un dels llocs escollits com a possible ubicació és 
la zona del Delta del Llobregat, estaríem davant la destrucció d'un dels indrets emblemàtics i de 
més valor de ecològic  propers a la ciutat de Barcelona. Un espai exemple de la convivència de 
l'activitat productiva industrial i agrícola amb un entorn natural excel·lent i necessari per la 
supervivència i preservació de moltes espècies animals i vegetals. 
 
Atès que tenim el convenciment que reproduir el model urbanístic de creixement immobiliari a 
gran escala no ens portarà a enlloc més que a reproduir la situació en la que ens trobem 
actualment, de pisos buits, locals desocupats i dificultats per accedir a un habitatge digne. 
 
Atès que defensem que la millor manera de sortir d'aquesta crisi no és reproduir una altra 
vegada els mateixos errors, sinó reconduir la situació cap a un altre model productiu, basat en 
el coneixement, la investigació, la cultura i la generació de noves i imaginatives activitats 
productives respectuoses amb el medi ambient i que es dediquin a satisfer les necessitats de 
les persones i garantir els serveis bàsics i una bona qualitat de vida. 
 
Atès que no podem tolerar una agressió d'aquesta magnitud amb l'únic pretext dels suposats 
llocs de treball que generarà. Davant la petició de l'entitat promotora de rebre un tracte especial 
i poder incomplir la legislació  referida a la salut pública, la fiscalitat i els drets laborals, al joc, al 
medi ambient, etc. creiem que l'argument dels llocs de treball no és vàlid, sinó que ha de ser un 
motiu més per no augmentar la precarietat laboral de la classe treballadora. 
 
Atès que lamentem que el govern de Catalunya, amb el seu president Artur Mas al capdavant, 
aposti per aquesta aberració urbanística, social i moral destinant recursos i temps per 
aconseguir que s’implanti a Catalunya, en lloc de l’economia productiva, l’aposta per la 
formació i la cultura, la defensa de la sostenibilitat i dels drets laborals i socials. 
 
Així, l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB) proposa al Ple de l’ajuntament de Badia 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Manifestar l’oposició radical a la construcció d'aquest macro-complex de la delinqüència 
en qualsevol àmbit territorial perquè defensem que la societat ha de caminar cap a un canvi de 
model i sistema econòmic i social que permeti construir una societat més justa, igualitària i 
respectuosa amb el seu entorn.  
 
Segon: Notificar els presents acords al govern de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, els 
Consells Comarcals del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, l’Autoritat Metropolitana de 
Barcelona i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
L’alcaldessa diu: “Mire, voy a aprovechar. Intervengo. Tengamos un poco de respeto a las 
intervenciones y en la manera de dirigirnos unos a otros. Si, un poquito de respeto. Bueno, es 
una apreciación suya. Si sigue increpando a los regidores me veré obligada a aplicar la 
normativa y no quiero. De verdad que no quiero”. 
 
 
10. REPROVACIÓ VOT PP A LA COMISSIÓ CONGRÉS RESPECTE L’EXEMPCIÓ FISCAL 

PER DACIÓ EN PAGAMENT  
 
Es dóna lectura a la proposta presentada, i seguidament s’obre un torn de paraules. 
 
Intervé seguidament el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Y muchas gracias al resto de los portavoces por haber 
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aceptado que entrara esta propuesta como urgencia, y muchas gracias a todos os regidores 
por haber aceptado también que se aceptara en este Consistorio. Este es un tema que ya 
hemos hablado muchísimas veces en este Pleno, el tema de la vivienda en nuestra ciudad. Y 
hemos hablado muchas veces, pero es que claro, nosotros los representantes de los 
ciudadanos de alguna manera lo que nos interesa es intentar ser útiles a aquellos ciudadanos 
que de alguna manera nos han colocado aquí donde estamos, e intentar ser útiles dando de 
alguna manera soluciones, porque las soluciones que tiene el problema nuestro país ahora 
mismo con el tema de vivienda, es un tema de la Ley Hipotecaria, y el problema que ahora 
tenemos es que después de tantas mociones que hemos presentado después de muchos 
acuerdos que hemos llegado los diferentes grupos políticos, y con los afectados por las 
hipotecas también, pues hemos presentado varias iniciativas, varias propuestas de trabajo. 
Una de ellas como ya todo es conocido, hablar con los representantes de cada partido político 
en el Congreso de los Diputados y empezar a explicar nuestro problema que tenemos, que a 
los vecinos les están pidiendo unas cantidades de Hacienda, los que se acogieron al convenio 
de financiación, pues unas cantidades que no son reales, que son injustas. Que no voy a entrar 
en detalles ahora por varias razones, porque muchos de los vecinos afectados ahora mismo 
pues algunos no están en la sala, y otros que no tenemos toda la información adecuada en 
este preciso momento. Pero es una situación injusta y yo pienso inhumana, porque les están 
reclamando a unos vecinos unos dineros que no tienen. Y esto es lo que ha llevado al grupo 
municipal, perdón al grupo parlamentario de ICV-EUiA en el Parlamento Español, a presentar 
una proposición no de ley en la Comisión de Hacienda que se realizó ayer por la mañana en 
Madrid. Pues esta Comisión de Hacienda se planteaban estos problemas. Y varios de los 
grupos políticos que aquí estamos representados, socialistas, CiU, ER que no está, y IC que en 
este caso si está, porque estoy hablando, claro. Votamos a favor de esta iniciativa, pero claro, 
el PP votó en contra. Y ese voto en contra de esta iniciativa, de esta propuesta no de ley, viene 
a decir única y sencillamente a decir esto. Ese voto en contra viene a decir esto. Que a esos 
vecinos que Hacienda le reclama esos dineros, tienen que pagarlos. Nada más, viene a decir 
eso. Nada más. Y entonces claro, entre todos yo pienso, propuse esta iniciativa aquí porque 
creo que nosotros tenemos que hablar y buscar una alternativa, que el mundo no se acaba 
aquí y hay que seguir luchando para conseguir las cosas. Las cosas en este país...yo llevo 
unos 23 años viviendo en este país. Seguramente no serán los años más fuertes de lucha, 
pero en mi país donde yo nací si que luchábamos mucho y algunas de las secuelas son 
visibles por esa lucha. Entonces digo yo, tenemos que seguir trabajando en esta línea, seguir 
luchando y presionando. Política y popularmente, porque hay fuerzas políticas que nos 
creemos realmente que representamos a los ciudadanos, y hacemos cosas para intentar ser 
útiles y solucionar esos problemas. Y aquí pues una crítica al PP en Madrid, y por supuesto al 
PP. Han mostrado una clara insensibilidad con este problema de los vecinos de Badia del 
Vallès, y se han puesto de alguna manera al lado de los injustos, y yo creo que esta es la 
propuesta que viene aquí, y ahora como yo he agradecido antes a los portavoces, después a 
todos los regidores y hay la portavoz del PP y los regidores del PP a esta propuesta que se ha 
leido, pues ellos se han sumado. Se han sumado para darle apoyo y para que siga para 
adelante y para seguir trabajando en esta línea. Entonces los queremos de verdad trabajando 
codo con codo, porque este es un problema que lo tenemos que intentar solucionar entre 
todos. Simplemente agradecezco la sensibilidad de los grupos por haber aceptado la urgencia 
y el apoyo que vamos a darle y de aqui en adelante, estableceremos un calendario de trabajo 
que ya lo propone la misma representante del PP en el número 6 para continuar trabajando en 
la búsqueda de una solución a este problema”.       
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Nada más decir que PXC creemos que lo que les ha pasado a los vecinos de Badia es una 
injusticia, y como creemos que no puede ser de otra manera, vataremos favorable a esta 
moción”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “No crec que calgui allargar-me més perquè crec que el contingut de la moció es prou 
explícit i crec que a més, senyor Argueta, que vostè s’ha explicat prou bé respecte el que ha 
passat, simplement afegir que en aquest tema m’agradaria remarcar que aquest tema es un 
exemple clar del que de vegades no sembla tant clar, i es que tot el tema de les mobilitzacions 
ciutadanes, i la feina, importantíssim que s’està fent des de la plataforma, no solament no és 
incompatible amb la feina política i institucional dels diferents partits, sinó que poden anar de la 
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ma per acabar arribant a un bé comú, i llavors des d’aquí doncs instar als demés a que...bueno, 
als demés i a mi mateixa, instar-nos a tots plegats a que continuem treballant en aquesta línia, 
no solament en aquest tema, sinó en d’altres que son del bé per a Badia. Com ha dit el senyor 
Argueta, més enllà de les votacions que hi hagi en el Congrés o en el Parlament respecte els 
grups als quals representem tots els aquí presents, que formem part d’un grup d’àmbit 
autonòmic o d’àmbit estatal, ens hem de desmarcar per un moment o un altre dels 
posicionaments del nostre grup per tal de defensar els interessos del nostre municipi, en aquest 
cas Badia. Jo considero que això es el que ha fet el PP de Badia tal com el senyor Argueta ha 
remarcat, i en aquest sentit agrair que aquí tots els grups, els que tenim representació 
parlamentària i els que no la tenen, estiguem de la ma per a defensar això i com ja dic, seguim 
així. Jo no renuncio al camí polític, i seguirem treballant en aquesta línia fins a aconseguir-ho”.     
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municpal del PP, 
que diu: “Quiero agradecer a los representantes de las formaciones políticas que han hablado 
el reconocimiento hacia el trabajo que en equipo se ha llevado. El PP de Badia del Vallès 
siempre, siempre, ha estado al lado de los vecinos que en definitiva somos nosotros mismos, 
independientemente muchas veces de las directrices que nos han marcado. En esa línea 
estamos, nos hemos comprometido en esta moción en la cual hemos llegado a acuerdo en 
Junta de Portavoces, pero lo que si que quiero decir es que posiblemente y pese a la tristeza 
que nos ha provocado esta decisión, el argumento que ha utilizado el partido al que 
representamos en Madrid ha sido que por qué los vecinos de Badia y el resto de municipios no. 
Que posiblemente enfocado a nivel general, porque en el País Vasco hay dos muncipios que 
están en la misma situación que Badia, y no se ha presentado ninguna proposición no de ley 
en torno a esos municipios. No se ha presentado ninguna querella criminal, se ha presentado la 
propuesta no de ley, única y exclusivamente  a los vecinos de Badia, y han creido oportuno que 
no se podía beneficiar a un municipio únicamente de todo el territorio español en perjuicio de 
los demás. Es la decisión que ha adoptado el partido que gobierna y al que nosotros 
pertenecemos, y lo que si quiero que quede constancia es que en Badia seguiremos trabajando 
al lado de los vecinos, en la forma en la que se estime oportuno y posiblemente hay que trazar 
nuevas vías o nuevos caminos de trabajo”.      
 
A continuació pren la paraula el senyor Juan Carlos Santervás, regidor del grup municipal del 
grup de l’AEB, que diu: “Que faltaba la AEB, porque ha agradecido...a lo mejor nosotros no 
somos tan...no se. La primera pregunta que queremos hacer la AEB al PP es porque este lunes 
nadie del PP se presenta a la reunión que tenemos habitualmente en vivienda, que 
normalmente viene el Sr. Ropero a dar, supongo que ya tenía una cierta información y...lo 
siento por la expresión, y puede tener un problema pero son muchos en el PP supongo a dar la 
cara en esa reunión. Eso por un lado. Por el otro lado, se ha dado toda la información... una 
pregunta, luego me responde. ¿Se ha dado toda la información que se dispuso a través del 
grupo de trabajo de vivienda a su partido? Es una pregunta, luego me responde. Y luego 
también otra pregunta más política que interna o filosófica que no se...¿A quien creen que 
representan después de esta decisión? Aquí en Badia a quien representan. Como se sienten, 
en el sentido de que si se piensan que siguen representando, sobretodo al tema que tiene 
problemas con la vivienda, claro. Supongo que otro tipo de personas si.  Y luego al tema que 
ha comentado último, de que si hubiera sido a nivel general se hubiera aprobado, yo tengo 
entendido según comentó Juan Antonio Lancho, que el PSC lo enfocó de esa manera, es decir 
que no se que justificación es esa cuando el PSOE al nivel de España lo presentó esa misma 
moción a nivel general, es decir que no creo que fuera ese el problema. Ahora si quiere, por 
alusión. Que lo explique mejor. Pero vamos, así lo explicaste en la reunión de vivienda. Nada 
más. Por eso he dicho que lo siento, pero supongo que a nosotros no nos lo agradecerá” 
 
A continuació pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i 
Medi Ambient, que diu: “Por alusiones. Nosotros daremos apoyo a la moción presentada como 
urgencia para este Pleno. Creo que al final después de todo, a ver, lo que se discutió ayer 
martes en el Congreso de los Diputados en Madrid, en la Comisión de Economia, era una tema 
muy importante para Badia, era un tema con mucho fondo sobretodo para aquellas personas 
que están afectadas por el tema de la dación en pago, y al final bueno, lo que a mi no me 
gustaría como miembro de la mesa de vivienda de este municipio, y como miembro del grupo 
municipal socialista, es que al final nos olvidáramos de lo importante que es, no es tanto quien 
capitanea o quien lleva o quien corre más a la hora de hacer algo, o de explicar que ha hecho 
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algo, y que pese más eso que el hecho de ir solucionando los problemas que tenemos sobre la 
mesa en materia de vivienda. Porque sino al final, pues libremente y lícitamente todos 
podemos hacer la guerra por nuestro lado y seguramente alguien conseguirá algún éxito y 
otros conseguiremos muchos fracasos, pero los que realmente son las víctimas de todo esto, 
se verán desamparados y olvidanos, y yo creo que ese es el gran error. Entonces, y no es por 
echar un capote al PP, porque no creo que me toque a mi, pero si como miembro de un partido 
político que va más allá de las fronteras locales, y que tenemos ámbito estatal y nacional, pues 
muchas veces si que es cierto que nuestras organizaciones políticas a nivel nacional o estatal, 
toman decisiones con las que a nivel local no estamos de acuerdo, a nivel ciudadanos no 
estamos de acuerdo, como militantes no estamos de acuerdo, y que tenemos nuestro derecho 
a desmarcarnos de ellas y a seguir llevando en algunos casos la cruz de representar esas 
siglas, pero es una cruz que llevamos voluntariamente en todo caso, y que no nos quita la 
legitimidad para seguir representándolas y seguir trabajando interna y externamente por 
mejorar esas organizaciones y sobre todo, esa toma de decisión. Yo creo que la mesa de 
vivienda debe seguir funcionando como está funcionando hasta ahora, donde tanto los grupos 
políticos como los grupos municipales, y espero ver a todos los grupos municipales en esa 
mesa de trabajo, participan y colaboran con los afectados que son la PAH, que son los que 
están llevando el motor de trabajo, y el ritmo de trabajo y la toma de decisión. Nosotros 
debemos acompañarlos a su lado, en momentos clave actuar como zapadores para eliminar 
los obstáculos institucionales que muchas veces están ahí, y en otros muchos más también 
para hacer fuerza para que las propuestas salgan adelante. Vamos a dar soporte a esta 
moción, vamos a seguir trabajando, vamos a ir al lado de la PAH y de todos los grupos 
municipales y partidos políticos de Badia y de toda la sociedad civil de Badia que quiera 
acompañar en esta marcha y yo insisto, no debemos caer en la individualidad de correr más 
que el grupo. Si queremos ir en grupo, vamos a ritmo del grupo y no tomamos iniciativas que 
luego hacen que el resto tenga que ir a contrapié”.   
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municpal del PP, 
que diu: “Primero comentar la falta del Sr. Ropero...si bueno, el Sr. Ropero representante en la 
comisión del PP. El Sr. Ropero se justificó antes de las reuniones excusando su falta a la 
misma, y realmente es que el lunes por la tarde teníamos, si me permiten la expresión, movida, 
por el tema del Congreso del dia siguiente. No teníamos información el lunes, no la tuvimos 
hasta el martes por la mañana antes de comenzar el Congreso, antes de que Dani Serrano, 
nuestro representante, fuera a intervenir, que me llamó directamente y me dijo Antonia...y me 
soltó lo que me soltó, que muchas gracias. Con esto le quiero decir que hasta el martes por la 
mañana nosotros no tuvimos conocimiento de que realmente el PP iba a votar en contra de 
esta proposición no de ley. Si que es cierto que teníamos informaciones diversas y nos 
reunimos, y hablamos, y debatimos y para nosotros era mucho más importante intentar recabar 
información o conseguirla el lunes que el Sr. Ropero, representante por parte del PP en la 
comisión, fuera porque estaban representadas las fuerzas políticas, y la información que 
nosotros podíamos recabar posiblemente en ese momento era más importante o de más 
utilidad para la reunión. No fue así como le digo hasta el martes por la mañana y bueno, creo 
que nos enteramos con horas de diferencia unos de otros.  
La segunda pregunta creo que queda contestada con la primera. Que cuando tuvimos 
conocimiento de...En cuanto a la tercera, la representación del PP aqui en Badia, creo que la 
adhesión a este manifiesto, a esta moción, contesta a su pregunta. Siempre estamos y 
estaremos en Badia y con Badia. Aunque a veces nos cueste reprimendas, aquí estamos”. 
 
L’alcaldessa diu: “Únicamente para acabar, y como en todos los puntos que tienen que ver con 
vivienda, yo creo que tenemos que poner en valor los esfuerzos que cada uno de nosotros 
estamos haciendo, y cada uno en función de sus disponibilidades, de sus posicionamientos, en 
algunos casos más cómodos, en otros casos más forzados, pero bueno yo creo que hay que 
poner en valor y que tiene que ser la fuerza de esta ciudad, y que tenemos que tirar para 
adelante con este tema. Es cierto que el tema de la enmienda del PSC al respecto de que fuera 
un tema más general y también existe la moción que aprobó este Pleno modificando la Ley del 
IRPF que fue muy claro y muy contundente, que fue la primera que se aprobó y que solicitaba 
una modificación de la Ley del IRPF para todos los contribuyentes que se encontraban en esa 
situación”.      
 
Es procedeix a votació de la proposta, que es aprovada per unanimitat. 
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S’acorda: 
 
Els esdeveniments ocorreguts ahir dimarts 26 a la Comissió d’Hisenda i Administracions 
Públiques al Congrés dels Diputats, on a causa del vot contrari dels representants del Partit 
Popular a la proposició no de Llei que buscava aconseguir una exempció fiscal pels veïns de 
Badia que hagin fet la dació en pagament a Catalunya Caixa, han de ser analitzats en aquesta 
sala de plens. Malgrat el vot afirmatiu dels grups de ERC, CiU, ICV i PSOE, el resultat del vot 
negatiu del PP significa la obligatorietat legal, que no moral, d’aquests veïns de pagar a la seva 
declaració de renda per un increment de patrimoni que mai es va arribar a produir. 
 
Davant aquesta situació, els grup municipal d’ICV-EUiA d’aquest Consistori, insta a la resta de 
grups municipals a la presa dels següents acords: 
 

1. Reprovar enèrgicament l’actuació i posterior votació del PP i dels seus membres a la 
Comissió, que van impedir la solució del problema dels nostres veïns/nes. Els 
arguments peregrins del portaveu en aquesta comissió definint els partits polítics que 
en donaven recolzament de populistes i que ens creiem amb una especial sensibilitat 
social son de tot inacceptables. Cal emetre un dur judici de valor contrari a aquells/es 
que fent ús de la seva activitat política es dediquin a menysprear l’adversari per manca 
d’arguments. 

2. Impulsar la presentació d’esmenes als Pressupostos Generals de l’Estat en la línia de 
solucionar aquest assumpte des dels nostres respectius grups parlamentaris. 

3. Ratificar la moció presentada en aquesta sala de plens i votada per unanimitat a favor 
de la PNL i en solidaritat amb els i les afectats/des. 

4. Continuar cercant possibles solucions a aquest problema de manera coordinada amb 
els afectats i la PAH Badia fins la solució final i definitiva.  

5. Traslladar aquests acords als diferents grups parlamentaris així com la PAH Badia. 
6. Continuar impulsant els treballs de la mesa d’habitatge de Badia, com a espai de debat 

de les vies de solucions als problemes relacionats amb l’habitatge a la nostra ciutat. 
 
11. REBUIG SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA EL MODEL D’IMMERSIÓ 

LINGÜÍSTICA CATALÀ 
 
Es dóna lectura a la proposta presentada, i seguidament s’obre un torn de paraules. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Aquesta moció pretén mostrar el nostre més absolut i radical i contundent rebuig a la 
sentència del Tribunal Suprem que interpretem com un atac contundent al nostre model 
d’immersió lingüística català. El Tribunal Suprem no es el primer cop que dictamina aquest 
tipus de sentències, ja en porta unes quantes, i en aquesta en concret el que fa es anul·lar 
quatre articles sobre el decret sobre l’ús del català al segon cicle d’educació infantil, es a dir, 
l’etapa que suposa als nens d’entre 3 i 6 anys. La immersió lingüística fa més de 30 anys que 
està en funcionament. Està en funcionament i mai ha hagut cap problema. Els problemes fa 
poc que existeixen. Aquest model d’immersió lingüística ha estat avalat per Europa, ha estat 
avalat per moltes entitats supranacionals. Aquest model d’immersió lingüística ha estat escollit 
pel poble de Catalunya, representat pel Parlament de Catalunya i es el poble de Catalunya qui 
ha d’escollir el model educatiu dels seus nens, només faltaria. La immersió lingüística més enllà 
d’un model de cohesió important en la nostra societat, aspira en termes de coneixement a 
obtenir el bilingúísme. El bilingüisme es, el mateix nivell de coneixement en les dues llengües, 
en el català i en el castellà. Però el castellà es més que evident que a Catalunya té un ús 
preferent respecte del català en el sentit de que hi ha molta més gent i moltes més famílies, 
que parlen el castellà que no pas el català. Hi ha molts més castellanoparlants que 
catalanoparlants. Per tant, aquesta situació de desavantatge s’ha de compensar d’alguna 
manera. Això es el que suposa la immersió lingüística, i per això és important que precisament 
en aquella etapa que els nens comencen a elaborar la seva estructura lingüística que es 
precisament aquesta, l’etapa dels anys de 3 a 6, es important que faci una immersió lingüística 
en català. Al final de l’etapa educativa obligatòria, es a dir 4t d’ESO enguany, tots els nens de 
Catalunya adquireixen el mateix nivell de català i de castellà, i això no es que ho digui jo, no es 
que ho digui CiU, no es que ho digui el govern de la Generalitat. No. Es que està avalat per 
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diferents proves de nivell, tant internes com externes. I no solament això, sinó que més 
endavant, en l’etapa postobligatòria, els alumnes fan..... i treuen notes simètriques a català i a 
castellà i no solament això, sinó que per les notes de llengua castellana també son simètriques 
i de vegades superiors a les de les altres comunitats de l’Estat on només es parla una llengua. 
És increïble que en ple segle XXI encara sigui mal vist parlar dues llengües. Es que no ho 
entenc. Això es un atac frontal al nostre sistema d’immersió lingüística i nosaltres no ho 
acceptem. No ho acceptem, simplement. Gràcies als grups que donaran suport”. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Nada más decir que desde PXC nos abstendremos en esta moción”.   
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-
EUiA, que diu: “Nosaltres donarem suport a aquesta moció que presenta CiU, i ho farem per 
vàries raons. La primera es que ja es va presentar no se quan, crec que era una proposta de 
CiU que donava suport l’AEB o presentada conjuntament, ara no ho recordo. Perdoneu que el 
meu cap no em fa recordar quan es va presentar. Jo crec que el català l’ham d’aprendre tots i 
l’han d’ensenyar als col·legis els mestres encara que estem retallats. La cohesió social és 
important. La llengua fa cohesió social. Les retallades trenquen la cohesió social. I jo celebro 
que presenteu aquesta moció, perquè és important perquè part de la nostra cultura, de la 
nostra llengua i del nostre tarannà. Jo mateix casi totes les intervencions les faig en castellà. Jo 
penso que per suposat davant d’una injustícia, que aquesta es una injustícia, el dret a ensenyar 
i a aprendre en la nostra llengua, que un Tribunal dicti el que s’ha de fer aquí i el que no s’ha de 
fer, como ho fan alguns governs que nosaltres hem...o que alguns ciutadans, jo mateix no l’he 
votat però el govern fa el que s’ha de fer en les Corporacions. Es per aquest motiu que jo 
penso que, entre tots, hem de fer cohesió social i hem de fer pinya per a defensar la llengua i 
defensar els nostres veïns”.     
 
Intervé seguidament la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: 
“Nosotros, manteniendo la postura que habitualmente tenemos de no ir en contra de ninguna 
sentencia judicial ni de mucho menos del Tribunal Superior, votaremos en contra de esta 
moción”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de  l’AEB, que 
diu: “Per a començar dir que sorprèn l’ús per part de la senyora Figueras de la paraula rebuig 
radical, quan de vegades se’ns acusa a d’altres de tenir un rebuig radical. Dit això, dir que 
l’AEB sempre ha donat suport al model d’immersió lingüística a Catalunya i avui també ho 
donarà, com no pot ser d’una altra manera. Més encara quan aquesta sentència del Tribunal 
Suprem respon a una altra sentència, la sentència del Tribunal Suprem que com tots sabem el 
que feia era laminar la voluntat expressada en referèndum pels ciutadans de Catalunya en 
suport a l’Estatut. Llavors nosaltres entenem que en el seu moment el Tribunal Constitucional ja 
ho va fer, i ara el Tribunal Suprem també, estan actuant com una tercera cambra que no hem 
votat, o si m’accepten l’expressió com un cert tribunal polític. Per acabar, dir que l’esdevenir de 
Catalunya, como no pot ser d’una altra manera, serà el que els seus ciutadans vulguin”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i 
Medi Ambient, que diu: “Para decir que el grupo socialista dará soporte a este moción por los 
argumentos básicamente que ha mencionado la portavoz de CiU Marta Figueras, y yo 
solamente añadir que el problema no está en los jueces, están legitimados. Lo mismo que los 
gobiernos cuando son votados libremente, están legitimados para tomar decisiones, y el juego 
democrático es ese. En todo caso lo que hay que ir es a despolitizar el Tribunal Constitucional, 
punto uno, y a cambiar las leyes en las que se da soporte o se apoyan las decisiones de los 
jueces. En todo caso es un tema político que durante muchos años distintas formaciones 
políticas han podido tener la oportunidad de cambiarlo y que aún así no lo han hecho o  no lo 
hemos hecho. Por lo tanto, lo que hay que ir y lo que hay que atacar es a esa decisión política 
de seguir manteniendo Constituciones que no son adaptadas a la situación, a la realidad en la 
que vivimos hoy, que en algunos casos se pueden cambiar por un decreto o por un acuerdo del 
Congreso, y en otros casos resulta que vamos a la ruptura del Estadoy cambiar las leyes. Ya 
está, gracias”. 
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Es procedeix a la votació de la proposta. S’aprova per 13 vots a favor (PSC, AEB, ICV-EUiA, 
CiU) i 3 vots en contra (PP) i una abstenció (PXC). 
 
S’acorda: 
 
L’escola catalana, en llegua i en contingut, ha estat el principal i més reeixit instrument de 
cohesió social de la societat catalana des de la recuperació de l’autogovern. 
 
La immersió lingüística ha estat el producte d’una voluntat política i del treball pedagògic de 
molts i molts ensenyants, del compromís general de les famílies i degudament avalat per 
sentències del Tribunal Constitucional, ha esdevingut el projecte educatiu més eficaç per a 
ciutadans competents en les dues llengües. 
 
La nova i actual realitat demogràfica de Catalunya requereix que la llengua catalana continuï 
essent l’eix vertebrador de tota l’activitat educativa i així el català esdevingui un vincle important 
i sensible de la cohesió social. 
 
Atès que el Tribunal Suprem ha dictaminat sentència que anul.la quatre articles del decret 
sobre l’ús del català al segon cicle d’Educació Infantil, de 3 a 6 anys. Sortosament, la llei 
d’educació de Catalunya, aprovada el 2009, és la vigent avui dia i supera el decret del 2008 
sobre el qual ha dictat sentència l’alt tribunal. 
 
Atès que, a dia d’avui, aquesta sentència no és pas una excepció, sinó que el Tribunal Suprem 
n’ha dictat ja 5, on ordena que en els propers mesos la llengua espanyola sigui “reintroducida” 
com a “lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”, amb l’objectiu que 
“ambas lenguas cooficiales deberían ser vehiculares en la misma proporción”, oblidant que el 
castellà parteix d’una posició d’avantatge respecte l’ús de la llengua catalana, i oblidant també 
que la presència del castellà al nostre sistema educatiu està reglada i n’està garantit el seu 
aprenentatge, coneixement i utilització. I al final de l’etapa educativa, el coneixement 
d’ambdues llegües oficials (català i castellà) està garantit, tal i com demostren totes les 
avaluacions, fins i tot externes, dels nivells de 4rt d’ESO dins el nivell d’educació obligatori, i les 
PAU dins l’etapa no obligatòria. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de Convergència i Unió de Badia del Vallès, proposa 
al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: L’Ajuntament de Badia del Vallès va ser en el seu moment, un dels municipis pilot on 
tots els agents del territori van apostar clarament pel model d’immersió lingüística. Cal apuntar 
que aquesta aposta pel model d’immersió lingüística, en cap cas ha provocat que la ciutadania 
no conegui o hagi deixat de parlar el castellà. 
 
Segon: L’Ajuntament de Badia del Vallès manifesta el seu suport al model d’immersió 
lingüística del sistema educatiu vigent a Catalunya o d’ençà la recuperació de l’autogovern 
català que ha contribuït a la cohesió social i a la formació dels alumnes en un marc de qualitat 
de l’ensenyament i igualtat d’oportunitats. 
 
Tercer: L’Ajuntament de Badia del Vallès manifesta el seu rebuig a la sentència del Tribunal 
Suprem. La decisió sobre la llengua vehicular a l’escola l’ha de prendre el poble de Catalunya i 
els seus representants al Parlament, no als jutges. 
 
Quart: Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.     
 
 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
L’alcaldessa diu: “Disculpar la presència de la regidora Marta Figueras que ha tingut de marxar 
per motius personals”. 
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1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE LA NÚM. 1033/11 FINS LA 
371/12 
 
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
 
Núm. 1033/11, de 30 de desembre, d’aprovar l’expedient 41/2011 de baixes per 
anul.lació a diferents partides de l’estat de despeses i ingressos de l’exercici 2011. 
 
Núm. 322/12, de 11 de maig, de prendre coneixement de les obres a realitzar pel la 
Comunitat de propietaris de l’av. Mediterrània, 7, ari en el seu habitatge, i aprovar la 
liquidació provisional de la taxa per permisos d’obres no subjectes a llicències 
urbanístiques per import de 16,70 euros. 
 
Núm. 323/12, de 11 de maig, d’estimació dels recursos presentats de diferents expedients 
sancionadors, anul.lar les sancions, i notificar-ho a l’ORGT. 
 
Núm. 324/12, de 14 de maig, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12025081 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. 325/12, de 14 de maig, de disposició de les vacances d’estiu del personal de la 
Policia Local. 
 
Núm. 326/12, de 14 de maig, de disposició de les vacances d’estiu de diferent personal. 
 
Núm. 327/12, de 17 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 21 de 
maig de 2012. 
 
Núm. 328/12, de 30 de març, de concessió d’una bestreta per import de 600,00 euros a  la 
senyora Noelia Manzaneda Gómez, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària d’estiu. 
 
Núm. 329/12, de 15 de maig, d’autoritzar l’OVP al senyor Antonio Cejudo Gámez tots els 
dijous des del 15 de maig fins el 15 de setembre de 2012, per a la venda de gelats en el 
mercat ambulant. 
 
Núm. 330/12, de 18 de maig, de concessió d’una bestreta per import de 2.400,00 euros a la 
senyora Noelia Manzaneda Gómez, sense interès i a compte de les retribucions dels 24 mesos 
següents a la seva concessió. 
Núm. 331/12, de 21 de maig, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Santos Bico Nchama. 
 
Núm. 332/12, de 16 de maig, de suspendre la relació laboral amb el treballador senyor Ginés 
Sánchez Amo per alta mèdica per Proposta d’Invalidesa, amb efectes del dia 15 de maih de 
2012. 
 
Núm. 333/12, de 22 de maig, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Maria Enriqueta Contreras 
Fernández. 
 
Núm. 334/12, de 11 de maig, d’inscriure al curs sobre procediments establerts a la llei 
d’Urbanisme, les senyores Marta Vicens Núñez i Carme Coll Gaudés. 
 
Núm. 335/12, de 22 de maig, d’aprovar i signar un conveni amb el Centre de Dia Badia del 
Vallès MUTUAM, per dur a terme activitats d’hidroteràpia adaptada a persones grans amb 
manca d’autonomia. 
 
Núm. 336/12, de 14 de maig, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12025081 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. 337/12, de 22 de maig, d'autoritzar el senyor Pedro Pérez Caballero l'OVP 
mitjançant  la instal.lació de terrassa, davant el local ubicat a l’av. Burgos, 34, durant el 
període de l’1 de juny fins el 30 de juny de 2012. 
 
Núm. 338/12, de 23 de maig, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Abdelkrim Achqir. 
 
Núm. 339/12, de 23 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel proper dia 29 de 
maig de 2012. 
 
Núm. 340/12, de 23 de maig, de concessió de permís per paternitat al senyor Noé Moreno 
Crespo, per naixement de la seva filla, amb efectes del 17 de maig i fins el 29 de maig de 2012. 
 
Núm. 341/12, de 24 de maig, de delegar les facultats per a prestar consentiment 
matrimonial a favor del regidor senyor Antonio Sabariego Guerrero. 
 
Núm. 342/12, de 25 de maig, de convocatòria del Ple ordinari del mes de maig de 
2012. 
 
Núm. 343/12, de 22 de maig, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb disminució, modalitat no conductor al senyor Ariel Jiménez Gragera. 
 
Núm. 344/12, de 22 de maig, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb disminució, modalitat no conductor al senyor Abel Mármol Campaña. 
 
Núm. 345/12, de 22 de maig, d’aprovar l’expedient 6/2012 d’incorporació de romanents 
de crèdits de l’exercici 2011 a l’exercici 2012, corresponents a despeses finançades 
amb ingressos afectats. 
 
Núm. 346/12, de 22 de maig, d’inscriure diferents treballadors a les 9es Jornades de 
Serveis Socials bàsics. 
 
Núm. 347/12, de 30 de maig, de concessió d’una bestreta per import de 500,00 euros al 
senyor Rafael Ortega Rodríguez, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària d’estiu. 
 
Núm. 348/12, de 31 de maig, 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 28 d’abril al 30 de 
maig de 2012. 
 
Núm. 349/12, d’1 de juny, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 4 de juny 
de 2012. 
 
Núm. 350/12, de 21 de maig de concessió d'ajuts de fons social segons Conveni i 
Acord regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, 
corresponents al mes de maig 2012. 
 
Núm. 351/12, de 23 de maig, de declarar la jubilació parcial del 75% a les senyores Ana 
Pineda Horrillo y Hermenegilda Pérez Simarro, practicar les seves liquidacions d’havers, 
subscriure contractes de treball de durada determinada a temps parcial de 8,55 i 9,30 
hores setmanals respectivament, i subscriure contractes de treball de durada 
determinada a temps complert mitjançant contracte de relleu per jubilació parcial, amb 
els senyors Oscar Ruiz Serrano i Julián Ruiz Tudela. 
 
Núm. 352/12, de 23 de maig, d’extingir la relació contractual amb el senyor Guillem Valls 
Vila per amortització del lloc de treball codi 260102, per la finalització de l’obra o servei 
que va portar a causa la seva contractació. 
 
Núm. 353/12, de 22 de maig, d’autoritzar l’OVP a la senyora Roberta Campos per la 
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instal.lació d’una parada de 16 m2 per a la venda de còctels durant la Festa Major. 
 
Núm. 354/12, de 24 de maig, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona, dins del seu Pla 
de Concertació 2012, una subvenció per a diverses activitats de Medi Ambient. 
 
Núm. 355/12, de 25 de maig, de subscriure un conveni de col.laboració amb l’Associació 
d’Integrants de Grups Musicals, amb l’objectiu d’organitzar la programació musical del 
festival Badia ‘N’ Rock. 
 
Núm. 356/12, de 25 de maig, de variacions de la nòmina del personal corresponents al 
mes de maig de 2012. 
 
Núm. 357/12,  de 4 de juny,  d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12027891 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. 358/12,  de 4 de juny,  d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12027917 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. 359/12, de 4 de juny, de deixar sense efecte diferents expedients sancionadors per 
haver-se produït errades en els elements que van donar lloc a la seva incoació o en la 
tramitació dels mateixos. 
 
Núm. 360/12, de 31 de maig, d’autoritzar el canvi de matrícula de la reserva d’estacionament 
concedida al senyor Francisco Hernández Magallón, davant el núm. 24 de l’Av. Mediterrània. 
 
Núm. 361/12, de 28 de maig, d'autoritzar a Shiva Vallès Group, S L l'OVP mitjançant  la 
instal.lació de terrassa, davant el local ubicat al C/ dels Infants, s/n durant el període de 
l’1 de gener fins el 31 de maig de 2012. 
 
Núm. 362/12, de 25 de maig, d’aprovar el reconeixement d’obligacions per import de 3.612,68 
euros, destinats a l’adquisició de 400 targetes T10 1 zona. 
 
Núm. 363/12,  d’1 de juny, d’aprovar l’expedient núm. 07/2012, de transferència de crèdit a 
partides pressupostàries de l’exercici de 2012. 
 
Núm. 364/12, de 31 de maig, d’extingir la relació contractual laboral amb el senyor 
Josep Torrella Olivé, per motiu de la cobertura definitiva del lloc de treball, amb efectes 
del dia 31 de maig de 2012. 
 
Núm. 365/12, de 7 de juny, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 11 de 
juny de 2012. 
 
Núm. 366/12, de 7 de juny, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Luisa Ojeda Alvarez. 
 
Núm. 367/12, de 7 de juny, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Montserrat Manchón Parada. 
 
Núm. 368/12, de 6 de juny, d’autoritzar l’OVP els dies 17 a 23 de juny a ARS 
PIROTECNICA, S L, per a la venda de productes pirotècnics. 
 
Núm. 369/12, de 8 de juny, de renovar la  concessió de la targeta d’aparcament individual 
per a persones amb disminució, modalitat conductor al senyor Eusebio Argueta Chica. 
 
Núm. 370/12, de 5 de juny, de concessió al senyor Rafael Bravo Blasco, de llicència per a la 
tinença i conducció de gos potencialment perillós. 
 
Núm. 371/12, de 8 de juny, de renovar la  concessió de la targeta d’aparcament individual 
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per a persones amb disminució, modalitat conductor al senyor Antonio Gil Mora. 
 
Intervé seguidament la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: 
“Tenia marcades vàries, però m’he adonat que clar, era l’equivocació i bueno...només dir, a la 
pàgina núm. 12, la núm. 273/12, ja se que era una cosa que hi havia..no se si es va comentar a 
la Comissió o no, però m’agradaria saber sinó és ara per escrit, el perjudici entre cometes 
econòmic de la tornada del senyor Pérez. M’he fet un embolic amb les resolucions?” 
 
L’alcaldessa diu: “A la preacta que es va entregar primer hi havia un error, perquè es van 
introduir les resolucions d’Alcaldia del Ple del mes de maig, i després se’ls hi va enviar les 
Resolucions d’aquest Ple”. 
 
La senyora Antonia Escrivà , regidora del grup municipal del PP, diu: “Disculpeu però es que 
m’he fet un embolic”. 
 
L’alcaldessa diu: “Després quan acabi el Ple li explico que es això...o la senyora Jiménez”. 
 
Seguidament intervé la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Nosaltres pel que fa a la Resolució 335/12, de 22 de maig, en la que s’aprova i es signa 
un conveni amb el Centre de Dia de Badia del Vallès Mutuam per a dur a terme una activitat 
d’hidroteràpia adaptada”. 
 
L’alcaldessa diu: “Anotarem les Resolucions d’Alcaldia per les que fa preguntes, i sinó li sap 
greu li contestarem per mail o quedem aquesta setmana. Prenem nota de les Resolucions...” 
 
Seguidament intervé la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “La 351/12, que parla d’un tema d’unes jubilacions parcials de dos treballadores que 
posteriorment se’ls hi fa un contracte. Son aquestes dues treballadores que se’ls hi fa una 
jubilació parcial d’un 75%. Llavors el que no entenem es perquè hi ha un contracte posterior, i 
sinó ha estat possible fer una modificació del contracte anterior, perquè a les Resolució 
s’estableix que hi ha un nou contracte des d’ara fins el dia que es jubilin, amb una reducció per 
suposat, de la jornada amb un 8,55 hores a la setmana, i la categoria professional és ajudant 
d’obra o manteniment. O sigui la nostra pregunta es, no es podria fer una reducció del 
contracte d’origen a aquesta quantitat? O sigui una modificació, no un nou contracte sinó una 
modificació, i en tot cas quina categoria tenien en el contracte anterior aquestes treballadores. 
M’ho expliquen? Ja està, gràcies”. 
 
L’alcaldessa diu: “Ja li donarem més dades però en principi és un contracte de relleu. Quan hi 
ha una prejubilació, el que es fa es un contracte de relleu. La persona que es jubila ha de fer el 
25% de la jornada, i s’ha de substituir el 75% per la persona que cobreix la seva plaça. 
Estructuralment nosaltres vam decidir que era millor cobrir, perquè es pot fer la mateixa 
categoria professional, no necesàriament ha de ser el mateix lloc de treball el que es cobreix, 
sinó la mateixa categoria professional. Llavors el que hem fet es aquesta jubilaicó parcial 
cobrir-la amb una altre personal que necessitàvem, auxiliars de manteniment, que son la 
mateixa categoria professional, que no els mateixos llocs de treball. En qualsevol cas es el 
mateix contracte de relleu que fan el cobriment de la jornada parcial que no fa la persona que 
es prejubila, i després un cop que acabi el contracte de relleu es farà el cobriment de la plaça, 
però de moment es això. De tota manera ja li passarà la informació la regidora de les persones 
que fan la baixa, de les persones que es donen d’alta i tota la informació. I la 335/12 doncs 
tambe li passarem el conveni”.  
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Carbonell, regidora de Benestar Social, 
que diu: “Es un conveni que es fa entre el Centre de Dia i Esports perquè puguin utilitzar la 
piscina per a fer activitats”. 
  
 
2. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu fa cuatre preguntes:  
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2. 1 Granotes 
 
Una va sobre la piscinas exteriores. Que me han dicho algunos que han pasado por ahí o han 
hecho servir las piscinas exteriores, parece ser que habían algunas ranas dentro del agua. 
Entonces la queja es esta, que hay ranas en el agua de las piscinas exteriores. Y patos en el 
rio. 
 
2.2 Jardins 
 
Otra cosa es otro vecino de Cantábrico 11, 2º B, que tiene un árbol que le están entrando las 
ramas a su piso. 
 
2.3 Insectes 
 
Hay otro tema también de insectos. Ratas y cucarachas. De tres calles tengo...si hay alguna 
posibilidad de fumigación o alguna historia de estas de desratización o cosas de esas. 
Cantábrico 7, Costa Brava 9, Mediterráneo 22-26 que son las quejas que me han llegado. 
Cosas asi de poco calado pero que son quejas de los vecinos y que las he de comentar por 
aqui.  
 
2.4 Rampa Mercadona 
 
Y otra quejilla también de poco calado es sobre la rampa de salida del Mercadona, que parece 
ser que los vecinos que vienen de la compra, que cogen carrerilla con el coche y claro, cuando 
llegan a la acera, algunos vecinos que vayan paseando o vianantes que vayan caminando con 
el carricoche o andando simplemente, pues se asustan. Entonces, si hay algún tipo de...alguna 
medida que pueda regular este tema de la salida de la rampa para que los conductores salgan 
con más cuidado en el tema este. Si hay algún tipo de medida correctora para los conductores 
a la salida de la rampa del Mercadona. 
 
L’alcaldessa diu: “Yo decirle que en el momento que usted recibe cualquier queja respecto a 
temas de ratas, lo importante es que nosotros tengamos conocimiento inmediatamente. Si la 
comunidad directamente llama al Ayuntamiento, enseguida nosotros enviamos a la empresa, 
no hay que esperar al Pleno. Más que nada por operatividad. Entonces, cuando un vecino se lo 
comente, le podría aconsejar que hiciera la instancia para que nosotros podamos enviar 
automáticamente a la empresa porque funciona así. En el momento que nosotros recibimos un 
aviso de este tipo, enviamos a la empresa desratizadora en 24 horas a hacer la intervención. 
Respecto al tema de los batracios de las instalaciones deportivas exteriores, le paso la palabra 
al regidor de Deportes”. 
 
Intervé el senyor Antonio Rodríguez, regidor d’Esports, que diu: “Sobre las ranas que se han 
encontrado dentro de las instalaciones pues son normales, porque en la piscina pequeña el 
agua estaba estancada y se han criado ahí. En la grande no porque están tratadas con cloro. 
Lo que se haya podido quedar será del agua que sobra y se habrá criado en la hierba, pero 
ahora no existe ninguna”.  
 
La senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que fa dos precs: 
 
2.5 Zona interblocs 
 
Uno es de los vecinos, que la explanada que hay justo detrás de la guardia civil y sale a la...si, 
pero justo arriba detrás y sale aquí a Av. Burgos. Por aquí se entra por Santander y se puede 
salir. Bien, varios vecinos han comentado que sobre todo ahora en este tiempo, con el calor, el 
polvo, los baches que hay en esa zona y demás, que les entra mucho polvo, mucha suciedad a 
su casa. Si el Ayuntamiento podría sino tapar con parches arreglar, poner piedras, cuanto 
menos regar ahora en este tiempo, porque en concreto una família que vive en el segundo, que 
el niño es asmático, claro no puede tener las ventanas cerradas, el polvo está entrando 
continuamente y bueno, este era un ruego. 
 
2.6 Reiteració petició organigrama 
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El segundo ruego es que si por favor me podrían hacer llegar, por vigésimotercera vez, el 
organigrama de esta casa. Gracias.  
 
L’alcaldessa diu: “Gracias, se  le hará llegar”. 
 
El senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, fa preguntes 
 
2.7 Olors 
 
Recomençar un petit comentari sobre veïns també que ens han fet arribar. Arrel de la festa 
major, a tot l’entorn davant de la guarderia, en aquest entorn temes d’olors fortes, a veure si 
ens podrien donar...en fi, a què es poden deure o com es pot tractar, o en fi...el tema de les 
olors d’aquesta zona de l’av. Burgos.  
 
2.8 Taxis 
 
Una altra pregunta que volíem fer es, en el Ple del mes passat vam fer una interpel·lació sobre 
el tema del taxi i la senyora Alcaldessa va dir que en principi s’havia mirat de garantir que hi 
hagués sempre un cotxe a Badia i que es posaria en contacte amb el col·lectiu del taxi, per a 
demanar explicacions de veure com funciona, doncs una mica veure si s’han fet aquestes 
gestions o no, i com evoluciona aquest tema respecte el taxi. 
 
2.9 Marquesines parades bus 
 
Un altre ja es el tema d’un compromís que ja va venir de la legislatura anterior i fa referència a 
les marquesines dels autobusos. Hi va haver un compromís per part del regidor corresponent 
que les parades del bus de l’av. Burgos i del Casal dels Infants doncs hi hauria aquestes 
marquesines, i voldríem demanar si es contempla, si ens en recordem o no, i al mateix temps 
també ens han fet arribar la demanda de a ser possible mirar d’establir alguna mena de 
paperera a prop de les parades dels autobusos perquè bé, t’has d’estar allà una estona i 
vulguis o no es pràctic i és útil.  
 
2.10 Galeries d’amiant. 
 
Una altra qüestió que va sorgir en Comissió Informativa d’Urbanisme i no ens van acabar de 
donar una resposta, feia referència a les inquietuds d’algunes comunitats de propietaris pel 
tema de les galeries d’amiant i la seva retirada possible o no abans del 2016. Ens agradaria 
saber com està aquest tema, que en sap l’equip de govern, quin pla d’actuació hi ha si n’hi ha. 
Galeries d’amiant.     
 
2.11 Concurs neteja dependències 
 
La següent no és tant una pregunta com un prec, es un prec que ja hem fet en alguna Comissió 
Informativa i  no recordo si en Junta de Portaveus, crec que si, que fa referència al concurs de 
neteja de les dependències municipals. L’AEB reitera aquesta demanda, aquest prec perquè 
obligats o no, aquest concurs passi ple Ple municipal. 
 
2.12 Ocupació 
 
I finalment l’últim prec que teníem, fa referència als cursos d’Ocupació. Ja estem avui a dia 27 
de juny, vull dir que com aquell que diu ja estem a les portes de l’estiu, i voldríem saber quina 
previsió té l’equip de govern de cara al setembre sobre els cursos d’Ocupació, que pensa 
realitzar amb aquests recursos propis de l’Ajuntament. 
Sí, de plans, d’ofertes d’Ocupació. Es a dir l’oferta formativa que té previst el Servei Municipal 
d’Ocupació de cara al setembre, es a dir de l’espai entre el setembre i el desembre, es a dir els 
diners que tenim en què pensa destinar-los i com. 
 
L’alcaldessa diu: “Bueno, agafem els precs. El tema del taxi tenim pendent la reunió amb els 
taxistes encara, però la reprendrem aquesta setmana mateixa. 
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El tema de les comunitats de propietaris sobre l’amiant, vam tenir una reunió amb el 
responsable fa un mes, i va quedar amb nosaltres en que es faria una proposta de verificació i  
miraríem de veure com es feia el tema dels diners que teníem pressupostat i encara no tenim 
resposta. Perseguirem el tema. Si, si. Perquè tot té a veure amb el pla director. El conveni que 
es va signar amb l’Ajuntament ADIGSA de balcons, galeries i demés. Evidentment no estan 
incloses totes aquelles comunitats que és veritat que estan afectades per amiant però no van 
estar incloses per aquest Pla director, però nosaltres també el que ens preocupa fortament es 
aquelles comunitats que si que estaven incloses dins d’aquest pla director, que no es quedin 
ara fora també per la dificultat que s’estaven plantejant les comunitats de no poder fer front a la 
part que...el problema que hi havia era això bàsicament, era que moltes comunitats no podien 
fer front a la part que s’havien compromès en el document per diversos temes, i el que 
nosaltres vam plantejar una alternativa al Departament per a veure si es podia fer tot a càrrec 
de la pròpia Generalitat i estenent-lo, si no es podia fer amb la doble via de balcó amb galeria, 
almenys fer una de les dues a càrrec de la Generalitat, i fer una proposta als veïns afectats per 
a veure si la volien agafar, però va quedat tot en una conversa, i no tenim resposta encara. En 
el moment en que la tinguem, farem un plantejament. I es el que li puc dir, ja li ampliarem més 
la informació. 
I el tema dels cursos d’Ocupació ho passarem per escrit, i la resta agafem els precs i ja els hi 
donarem resposta”.  
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
son les vint-i-dos hores i quaranta minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono 
fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa,  
 


