05/2012

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 30 DE MAIG DE 2012
Badia del Vallès, 30 de maig 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
Sra. Raquel Gracia Peral
Sr. Antonio Sabariego Guerrero
Sra. Montserrat Jiménez Molina
Sr. Antonio Rodríguez Yañez
Sra. Montserrat Carbonell Rosell
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo
Sra. Concepción Hurtado Sánchez
Sr. Juan Carlos Santervás García
Sr. Sergio Escribano García
Sra. Antonia Escrivà Castellanos
Sr. Pablo Ropero Muñoz
Sra. Saray Muñoz Contreras
Sr. Eusebio Argueta Chica
Marta Figueras i Badia
Sr. Raul Ortiz Parra

PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
AEB
AEB
AEB
AEB
PP
PP
PP
ICV-EUiA
CIU
PXC

Assisteix la secretària general la senyora Carme Coll Gaudens i l’interventor senyor Raul López
Borras.
Abans de començar amb l’ordre del dia el punt número dos que és la pressa de coneixement
de la renúncia del regidor de la Corporació el passaríem al final de tot perquè el regidor estigui
present en el debat de tots els punts del Ple.
Oberta la sessió per la senyora Alcaldessa i amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre
els assumptes de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:

I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’AEB que diu:
“Gràcies senyora Alcaldessa, voldríem a l’acta de la sessió del Ple municipal del 25 d’abril que
constessin les següents cosetes. En primer lloc, cada vegada que es refereix a la meva
persona com a Quim Duran aparegui sense accent. Quan aparegui la senyora Concha Hurtado
aparegui amb la terminologia ch, la terminologia castellana Concha. I finalment creiem veure
que al referir-se a la senyora Escrivá apareix també sense accent. Dit això voldríem anar a la
pàgina número 11 sembla ser que la màquina no recull una paraula com és la de insubmissió i
cada vegada que un regidor a fet ús d’aquesta paraula insubmissió ha aparegut un altre si més
no curiosa que és la de insubmissió, que no sabem si existeix però en tot cas tindria
connotacions ben diferents.
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I d’altra banda, un altre observació que voldríem fer a l’acta a la pàgina número 13, la
intervenció de la representant de la Plataforma dels Afectats per la Hipoteca, la primera vegada
que apareix es fa referència com a representant de la PAZ acabat en Z i no pas de la PAH
acabat amb h. Això referent en l’acta del Ple ordinari de 25 d’abril.
Respecte a l’acta del Ple de la sessió extraordinària celebrada el dia 2 de maig, simplement
una observació al final de la pàgina 6, es va fer servir la paraula atzucac, i en canvi ve recollit
com a ajocat, simplement això. Moltes gràcies.”

S’aproven sense necessitat de lectura prèvia les actes de la sessió ordinària que va tenir lloc el
dia 25 d’abril i extraordinària de 2 de maig de 2012 ja que tots els membres del consistori
disposaven del text.

2. PRESSA DE CONEIXEMENT RENÚNCIA REGIDOR CORPORACIÓ
Tal com a indicat l’alcaldessa aquest punt passa al final de l’ordre del dia després dels precs i
preguntes.

3. COMPTE GENERAL 2010
La secretària llegeix la proposta d’acord sobre l’aprovació del compte general de 2010.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup
municipal de Convergència i Unió que diu: “Moltes gràcies senyora Presidenta. Nosaltres com
ja comença a ser un hàbit tot allò relatiu a comptes generals i pressupostos no podem donar-li
suport perquè fa anys que estem votant en contra dels pressupostos i per tant seria una mica
incoherent votar en contra dels pressupostos i votar a favor de les posades de compte del
compte general, en aquest cas com que som conscients que tot plegat és un tràmit més
administratiu que altre banda nosaltres ens abstenim. Gràcies.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA:
“En este punto nos abstendremos. Gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escrivá regidora del grup municipal del Partit
Popular que diu: “Gracias senyora Alcaldesa. Les comptes del 2010 son les que son i la
situació era la que era, no hi ha cap mena de problema en els documents que hem revisat per
tant el nostre posicionament serà l’abstenció.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quin Duran que diu: “Moltes gràcies senyora
Alcaldessa, com ja ha dit la representant de Convergència i Unió, aquests pressupostos del
2010, tampoc no son els nostres pressupostos i per tant no podem donar suport explícit en
aquest compte general, l’Alternativa d’Esquerres per Badia s’abstindrà en aquest punt, sí fent
un prec a tots plegats per a que de cara a pressupostos i liquidacions posteriors tant el 2011
com quan s’escaigui el 2012, es respectin els terminis i les formes per a presentar la
documentació allà on s’escau per no haver d’aparèixer una vegada més als mitjans de
comunicació per no fer les coses que toca quan toca i com toca. Moltes gràcies.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan Antonio Lancho regidor d’Economia que diu: “Me
quedo con la última intervención del portavoz de l’AEB, en el que sí que es cierto que tenemos
que esforzarnos todos, todos en general en la casa en general para tanto la documentación
como los expedientes como los trámites se cumplan en tiempo y forma. Es cierto que a veces
nos podemos encontrar con algún obstáculo pero eso no tiene que servir de coartada para no
entregar o no presentar las cosas a tiempo, es un compromiso que ya cogimos en la última
presentación de cuentas y que esperamos cumplir. Gracias.”
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 7 vots a favor (PSC) i 10 abstencions (1 PXC, 1
CIU, 1 ICV-EUIA, 3 PP, 4 AEB) el següent acord:
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“Atès que, una vegada format i informat per Intervenció, el Compte General de l’exercici 2010,
fou dictaminat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, en sessió de la Comissió
Informativa de l’Àrea d’Economia celebrada el 14 de novembre de 2011.
Atès que aquest Compte General restà exposat a informació pública durant quinze dies, als
efectes d’examen, així com per la possible presentació de suggeriments i reclamacions, sense
que durant l’esmentat període i vuit dies mes, fos presentada cap reclamació.
Vist allò que estableix l’article 212.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
S’acorda:
Primer.- Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2010 de l’Ajuntament de Badia
del Vallès.
Segon.- Trametre còpia de l’expedient i del propi Compte General de 2010 a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.”

4. DETERMINACIÓ DE SERVEIS PRIORITÀRIS SEGONS ARTICLE 3.2 DEL RDL 20/2011,
DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA PRESSUPOSTÀRIA, TRIBUTÀRIA I
FINANCERA PER A LA CORRECCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC
La secretària llegeix la proposta d’acord.
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Jiménez Tinent d’alcaldessa de l’àrea
d’Economia, Governació i Serveis Generals que diu: “Gracias senyora Alcaldesa. El Real
Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público, dispone en su artículo 3.2 que
durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
En la Exposición de Motivos del citado Real Decreto Ley no se encuentra referencia alguna
para poder examinar la causa de esta prohibición de contratación del personal con carácter
temporal, por lo que no se sabe el alcance de esta fórmula elegida por el Gobierno. A la vista
de la interpretación estrictamente literal, parece dar a entender que la prohibición de la
contratación de personal laboral temporal o de nombramientos de personal funcionario interino
debe ser amplia, con las excepciones en el mismo artículo recogidas, teniendo una lógica
congruencia la congelación de la oferta de empleo público, que sí se recoge en la Exposición
de Motivos .
De la exposición de motivos se desprende que el objeto del Real Decreto Ley 20/2011 es la de
limitar el gasto de las Administraciones Públicas, impidiendo el endeudamiento de las mismas
con nuevas contrataciones o nombramientos, aunque sea temporales o interinos.
De ahí que, a falta de una explicación más clara sobre estos extremos, desde el punto de vista
de los servicios jurídicos consultados de nuestra Corporación y supramunicipales concluyen
que la prohibición abarca a todas las contrataciones temporales en sus diferentes modalidades
y la de nombramientos interinos.
Por lo tanto la limitación prevista en el artículo 3.2 del Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de
diciembre, supone que sólo se podrá incorporar nuevo personal cuando concurran los que
dicho precepto impone.
Literalmente, como ya se ha mencionado anteriormente, el artículo 3.2 determina que "Durante
el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de
personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y
categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los
servicios públicos esenciales".

3

En este sentido, respecto al concepto de "servicio esencial", ha de indicarse que no existe
ninguna norma en materia de régimen local que contenga una definición de qué ha de
entenderse por dicha denominación, por lo que corresponderá a cada Administración Local
declarar y motivar con ocasión de la tramitación del correspondiente expediente la concurrencia
de dicha circunstancia en cada caso en concreto. Y es por todo lo anteriormente expuesto que
este equipo de gobierno presenta esta propuesta de acuerdo al pleno municipal a fin de
garantizar la seguridad jurídica de las contrataciones y nombramientos temporales que se
requieran en los servicios contenidos en la misma, a fin de seguir garantizando una atención de
calidad a los ciudadanos y ciudadanas de Badia del Vallès, que quede claro que esta norma
nos impide contratar, por lo que si no llevamos a cabo esta propuesta de acuerdo no podemos
efectuar suplencias o sustituciones en ningún puesto de trabajo de este Ayuntamiento.
Gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de Plataforma per
Catalunya que diu: “Gracias señora Alcaldesa, nada más decir que Plataforma por Catalunya
se abstendrá en este punto. Gracias.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup
municipal de Convergència i Unió que diu: “Gràcies senyora Presidenta, només comentar que,
al respecte d’aquest punt el grup municipal de Convergència i Unió votarà a favor, però no
votarem a favor perquè estiguem a favor d’aquest Reial Decret Llei 20/2011 que atempta contra
totes les competències habidas y por haber, dels ens municipals, ara resulta que des de l’Estat
ens han de dir que podem fer i que no podem fer fins al punt de decidir que no podem
contractar ningú encara que ho necessitem, la coletilla aquesta de que només podem
contractar serveis prioritaris te la sort de no estar massa definida com a comentat la regidora i
per això mateix el primer cop que es va presentar això, aquesta proposta des de l’equip de
govern des de Convergència vam veure altres precedents de redaccions al respecte per veure
com ens hem podíem sortir i producte d’això és un dels afegitons que ha tingut aquesta
proposta que és apel·lar a tot allò que el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar al febrer i
que si queden dintre de la competència de l’Ajuntament nosaltres ho entenem també com a
prioritari i per tant nosaltres podem contractar al personal. A mi personalment em sembla
indignant tot el tema del Reial Decret però com també ha explicat la regidora i nosaltres
votarem a favor perquè crec que dintre del marc legal hem fet el possible per gestionar aquest
tema, i perquè és necessari aprovar això si al cap o a la fi volem contractar, sense això no
podem contractar, per tant, aprovem-lo, gràcies.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA
que diu:”Gracias señora alcaldesa. Nosotros en este punto votaremos a favor pero antes me
gustaría dejar claros unos cuantos argumentos del grupo municipal de Alternativa Esquerra
Unida. Estamos en contra de la injerencia del gobierno central en las decisiones municipales
esto afecta directamente a la vida cotidiana de los vecinos, de los ciudadanos y yo no se si los
vecinos que nos acompañan en este Pleno se acuerdan de una cosa que votamos en este
pleno que se llamaba reforma constitucional, que apoyó el gobierno del PSOE y el gobierno
ahora del PP, esos dos partidos apoyaron la reforma constitucional, este es uno de los pasos
que ahora nos está afectando, con un decreto desde el Estado nos pueden decir lo que tienes
que hacer y lo que no. Y de hecho nosotros como responsables y representantes de los
vecinos tenemos que hacer cosas y dar respuesta a las necesidades cotidianas de nuestros
vecinos. Y estos servicios prioritarios que ahora se han descrito los apoyaremos, pero hay otra
cosa más que nosotros no lo tomamos en cuenta, que en los tiempos que estamos viviendo y
es que algunos de los servicios los tendremos que mancomunar, ver que necesidades tenemos
con otros que ya lo hemos hablado, con otras localidades vecinas. De hecho hay algunos
acuerdos con algunos municipios incluso de mancomunar algunos de los servicios que aquí se
hablan de vital importancia, como es la seguridad ciudadana, la policía local, pero con los
municipios menores de10.000 habitantes. De hecho nosotros, ¿Por qué no podemos empezar
a trabajar estos proyectos también con Barberà, Cerdanyola o Sabadell? Es un problema
realmente importante. Yo creo que es importante en los tiempos que estamos viviendo, y a lo
mejor y más con lo que se está hablando, con lo que está apretando el tema de la crisis. De
hecho, este grupo político al que yo represento, votaremos a favor de esta decisión porque
creemos que es necesario dar una atención de primera calidad a nuestros ciudadanos”.
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A continuació pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidor del grup municipal del PP,
que diu: “Muy brevemente, como persona que integra una formación política que está en el
gobierno, y la situación actual es la que es, yo entiendo que a nadie le gusta y nadie puede ver
con buenos ojos las medidas correctoras que se aplican bajo diferentes puntos. Entiendo y
creo que todos sabemos que en determinadas entidades locales, no digo que sea esta, se ha
promovido el amiguismo a la hora de contratar personal, y ahí puestos en determinadas
entidades locales que no son necesarios, con lo cual creo suponer que desde el equipo de
gobierno se ha intentado ser muy austero en cuanto al gasto, al personal y demás, que esto
provoca lógicamente las reacciones que todos están en su derecho de tener. No obstante, esta
formación política del PP en Badia, como antepone el derecho y las necesidades ciudadanas
del municipio, votaremos a favor de esta moción porque entendemos que si es cierto que a
través de diferentes aportaciones, sobre todo la de CiU, la cual nos vino como anillo al dedo
para adaptarla, y que este Real Decreto nos permitiera cuanto menos tener garantizadas las
necesidades del municipio, con lo cual entiendo que no sea la misma postura ni la misma
visión, pero votaremos a favor y este es el sentido de nuestro voto”.
A continuació intervé el senyor Sergio Escribano, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu:
“Començo dient que nosaltres votarem en contra, això és el primer que diré. Continuo, encara
que pot semblar contradictori però no ens ho sembla a nosaltres, felicitant a l’equip de govern
“por el intento de quiebro”, us felicitem. Heu intentat fer un “quiebro” a aquesta norma que
realment per a nosaltres significa una invasió clara de competències municipals, i per a
nosaltres això és inasumible. Hauríem de ser molt ajuntaments, ja n’hi ha que ho fan, que ens
declaressin insubmisos davant d’aquesta normativa. Insubmissió es el que demanàvem des de
l’AEB i el que continuem demanen. Tots els serveis que presta aquest Ajuntament a la
ciutadania son imprescindibles, això no es una cosa amb la qual pensi o pensem nosaltres que
estigueu en contra d’això, jo se de bona tinta que també ho penseu. Tots els serveis que
aquest Ajuntament dóna als ciutadans son imprescindibles, i tots haurien de ser, amb tot hi
hauria d’haver la possibilitat de substituir a un treballador o una treballadora que s’hagi posat
malalt en un moment donat, o hagi causat baixa per un altra mena de problema o de situació
personal. Nosaltres denunciem les polítiques de collar als ajuntaments i de fer-los ser
econòmicament “la cenicienta del cuento”, que han practicat des de sempre els governs central
i autonòmics que han estat presidits per una quantitat no gens despreciable de partits molts del
quals esteu aquí representats. Estem econòmicament collats i això no es fa perquè si. Això es
fa amb un ànim de no descentralització de poder, es fa amb un ànim de quan arribi el moment
d’intervenir i de decidir que es fa als ajuntaments de l’Estat, poder decidir-ho. No deixant marge
econòmic als ajuntaments per a poder prendre decisions contràries a aquestes normes. I per
això nosaltres votarem en contra. No ho acceptem”.
L’alcaldessa diu: “Bé, s’han dit moltes coses al respecte d’aquest Decret de serveis bàsics per
a intentar, que es el que preteníem tots i en l’esperit de les intervencions de cadascun dels
regidors d’aquesta Corporació ha quedat palès el que volem, i es que no hagi una injerència
per part de l’Estat en decidir com hem de gestionar els nostres propis recursos, però també és
veritat que com institució estem sotmesos a l’imperi de la llei i hem d’intentar buscar el forat
millor per a fer les coses com nosaltres considerem que hem de fer, però complint la llei que es
el que hem de fer els que sobretot amb les nostres signatures fem un contracte o fem una
disposició econòmica. Dir que la única cosa a agrair també, que jo ho ha comentat també la
Marta Figueras, el llum que ens va donar en aquest moment del decret de la Diputació, que
malgrat ser el propi PP el que ha fet aquest decret, ha estat curiosament RRHH de la Diputació
de Barcelona els que han buscat el forat per a no complir aquest decret, amb la qual cosa es
tot plegat molt curiós, però bueno ens va donar llum perquè és veritat que totes les consultes i
totes les reunions que havíem tingut fins i tot amb la Diputació, ens estaven dient tot el contrari.
Va ser, la veritat, un procés bastant complicat i farragós de veure quina decisió es prenia, amb
la qual cosa la intencionalitat era la que era, ja s’ha fet una substitució inclús abans d’aprovar el
decret de serveis mínims perquè era el que calia fer, i agrair tots els posicionaments. No estic
d’acord amb que totes aquestes normes que realment son una veritable ingerència en
l’autonomia local, el tema del pla d’ajusts, el tema del decret, totes aquestes normes en el fons
son una manera d’intervenir en la nostra capacitat de decisió, i no només per criteris
d’austeritat perquè es podia fer d’altres, limitar la despesa en determinades coses més
supèrflues que no en aquest sentit, no s’ha fer cap tipus d’intervenció i nosaltres podem
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presumir de ser un Ajuntament en aquest sentit que no tenim despeses supèrflues com d’altres,
en una despesa enorme en cotxes oficials o coses d’aquests tipus”.
Es procedeix seguidament a la votació de la proposta, aprovant-se per 12 vots a favor (PSC,
PP, ICV-EUiA, CiU, 1 abstenció (PXC) i 4 vots en contra (AEB).
S’acorda:
“Vist el reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic i en concret l’article 3.2
d’aquest text normatiu que estableix:
”Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los
sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.”
Atesa la necessitat de determinar uns serveis prioritaris a fi de donar compliment a l´establert a
la referida norma.
Atès que el legislador no ha optat per procedir a la delimitació dels serveis que es consideren
essencials i prioritaris.
Atès l´acord de ple de la Diputació de Barcelona, de 23 de febrer de 2012.
Atès el que disposen l’article 22.2 i) i q) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases
del règim local, i 52.2 j) i r), del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Vist l’informe de la directora de recursos humans.
S’acorda:
Primer.- Establir uns serveis prioritaris dins de la cartera de serveis ofertada per aquest
ajuntament a fi de garantitzar el manteniment d´ aquells serveis i en conseqüència llocs de
treball susceptibles de ser coberts de forma excepcional mitjançant nomenament interí o
contractació temporal.
Segon.- Incloure aquesta relació de sectors, funcions i categories professionals prioritàries que
per necessitats urgents i inajornables que afectin al funcionament dels serveis públics
essencials seran coberts:
Personal de l’equip d’atenció primària de Serveis Socials en concret les categories professional
de treballadors/es socials i educadors/es socials.
Aquelles categories professionals que per la seva pròpia naturalesa i servei, són de caràcter
unipersonal, que no puguin ser reemplaçades per personal propi mitjançant reassignació de
funcions, o bé per l’especificitat del lloc a exercir o bé per la titulació exigida, i sempre que es
justifiqui de forma fefaent la necessitat urgent i inajornable.
Policia Local, donades les característiques de la policia local de Badia del Vallès, i la plantilla
tan ajustada d’efectius en la categoria d’agents.
Auxiliars de manteniment-conserges dels equipament municipals, en aquest cas única i
exclusivament quan sigui del tot inviable la cobertura de les vacants amb personal ja existent a
l’ajuntament.
Auxiliars tècnics de biblioteca de la Biblioteca Vicente Alexandre.
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Personal adscrit a la brigada d’obres i manteniment dels equipaments municipals i via pública.
Personal tècnic qualificat destinats a funcions d’assessorament jurídic, control i verificació de
subministraments, obres i promoció econòmica, tals com OAC, OMIC, urbanisme, informàtica i
promoció econòmica.
Així com, tots aquells inclosos a l’acord aprovat al ple de la Diputació de Barcelona de data 23
de febrer de 2012, que estiguin dins de les competència d’aquest ajuntament.
Tercer.- La contractació temporal i/o nomenament de funcionaris interins en els supòsits
anteriors es realitzarà únicament en els supòsits de necessitats urgents i inajornables que
afectin al funcionament dels serveis públics prioritaris o essencials, i seran considerats en
aquest sentit a partir del quart dia d’acreditació de la baixa i sempre que la necessitat sigui
inajornable.
Quart.- Els contractes o nomenaments de personal aprovats per cobrir necessitats urgents i
inajornables s’extingiran en ocasió del venciment del seu termini temporal i no podran ser
prorrogats.

5. REGLAMENT D’US DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Es dóna lectura de la proposta presentada, i seguidament pren la paraula el senyor Antonio
Rodríguez, regidor d’Esports, que diu: “Hoy presentamos en este Pleo el Reglamento interno
deportivo de las instalaciones deportivas de Badia del Vallès, elaborado desde los servicios de
Deporte y con la participación de CiU, AEB, PP y ICV-EUiA. Regulará el uso de todas las
instalaciones deportivas municipales: pistas de petanca, complex esportiu de Badia de la Plata,
campo de futbol de Sergio Busquets, Burgos, Av. Tibidabo, instalaciones deportivas
municipales del poli viejo. Este Reglamento se ha elaborado con el objetivo de dotar de un
instrumento válido que nos permita garantizar una buena convivencia y respeto dentro de las
instalaciones deportivas municipales de Badia del Vallès. Creemos que es necesario definir
cuales son los diferentes criterios y normas que deben regir dia a dia en las personas que
hacen uso de las instalaciones para un buen funcionamiento. Mediante este Reglamento se
quiere resolver las posibles situaciones que se deriven de los diferentes conflictos que puedan
surgir, mejorando la convicencia entre todos los usuarios y usuarias”.
Seguidament pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“En este tema del Reglamento de las instalaciones deportivas estamos de acuerdo en casi
todo, pero no lo podemos votar a favor ya que hay un par de puntos en los que nos estamos de
acuerdo, por lo cual nuestra prostura será la abstención”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU,
que diu: “En primer lloc agrair al regidor que ara en l’explicació d’aquest punt de l’ordre del dia,
hagi citat les aportacions del grup al qual represento. Li agraeixo de veritat. El que passa es
que a mi no m’ha agradat massa com s’ha portat tota la feina feta respecte d’aquest Reglament
d’ús, i no ho dic ara per la feina d’incorporació d’aportacions que s’ha fet des d’aquesta
regidoria en cap cas, sinó pel següent. Aquesta es una feina que es va iniciar a la legislatura
passada. Es una feina on l’equip de govern de la legislatura passada i el regidor que hi havia
aleshores, ens va entregar un esborrany de proposta de Reglament d’ús de les instal.lacions
esportives, una proposta que era molt escueta però que servia de base perquè tots els grups
municipals poguéssim oferir les nostres aportacions. Des de CiU vam fer una feina de mesos
mirant d’altres reglaments d’instal.lacions esportives i demés, i vam fer una proposta allò amb
un dossier, amb cara ......dic de memòria el número de pàgines, però devia tenir unes 20. Allà
es feien diversos tipus d’aportacions, no només de tipus més legal de prohibicions de coses,
sinó també com poder enfocar l’ús d’alguns dels espais de les instal.lacions esportives. Tot allò
de cop i volt es va esvair, i quina es la meva sorpresa quan en aquesta legislatura apareix
l’equip de govern, que continua essent el PSC, amb una nova proposta de Reglament d’ús de
les instal.lacions esportives que res tenia a veure amb l’anterior, aquesta era infinitament millot i
molt millorada, i demanant aportacions de tots els grups. Des de CiU comencem a veure que,
me’n recordo específicament algunes de les aportacions de la senyora Concha Hurtado que
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anava dient “home, podríem incorporar això, podríem incorporar l’altre”. I nosaltres ho miràvem
astorats pensant , però es que tot això nosaltres ja ho vam proposar en aquella proposta inicial.
M’ha sabut una mica de greu perquè allà havia una feina que s’ha perdut i s’ha començat de
zero, i potser val la pena optimitzar el temps i les energies i poder canalitzar-ho d’una altra
manera. Malgrat això, si que he de reconèixer que aquest any l’equip de govern, si haguéssim
començat de zero, el plantejament ha estat molt correcte i per tant, evidentment no votaré en
contra per un tema de forma, però si que m’abstindré”.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA
que diu:”Alguna información de la que ha dado la representante de CiU es verdad, yo la
conocía, pero en el momento de debate quizá no lo he tenido en cuenta porque pensaba,
hicimos una propuesta y yo en la última etapa de tratar el Reglamento pues si entiendo que ha
habido un entente, que nos hemos puesto de acuerdo y han incorporado las propuestas que
hemos hecho, hay otras que no pero bueno supongo que las negociaciones es esto lo que se
lleva, es esto lo que se da. Hemos intentado pienso, y por supuesto tengo que felicitarlos
sobretodo a los técnicos de deportes con los que más nos hemos comunicado y nos hemos
enviado correos, y después por supuesto las decisiones políticas de incorporar este
Reglamento incluso en la Junta de Portavoces hemos tenido algún momento de dificultad para
incorporar alguna última cosa pero bueno, yo creo que todo se puede limar caminando. Creo
que hemos llegado a hacer una propuesta que nos sintamos a gusto, que nos sintamos
cómodos. Que se puede mejorar en el camino por supuesto. Se puede mejorar en el camino y
creo que hemos conseguido cosas, poner, colocar cosas para que los ciudadanos no se
sientan a gusto, se sientan cómodos los usuarios de las instalaciones deportivas al igual que
en el resto de las instalaciones municipales. Es por eso que daremos el apoyo a esta propuesta
de Reglamento que presentan en esta sesión plenaria el equipo de gobierno”.
A continuació pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP,
que diu: “No voy a repetir lo expuesto por la señora representante de CiU que bien es cierto, no
en parte sino en su totalidad, y muy brevemente decir que desde esta formación política
nuestra postura será la de abstención”.
Intervé la senyora Concha Hurtado, regidora del grup municipal de l’AEB, que diu: “Desde
nuestro grupo damos las gracias por haber recogido todas las aportaciones o la mayoría,
porque no obstante nos vamos a abstener por una de las aportaciones que creemos que es
muy importante, que es fumar en el campo de futbol, aunque creemos que la ley puede
recogerlo, pero ya se ha comprobado que hay en otro sitio en que no se permite, sobretodo
porque entendemos que mayoritariamente en el campo de futbol es una escuela de formación
deportiva para niños. Es muy desagradable que un niño esté corriendo campo arriba campo
abajo, que se siente en el banquillo y en la parte de atrás sentado viéndole su papá o no su
papá se esté fumando. Es nocivo para la salud y creemos que es un mal ejemplo para los
chavales, por lo cual durante el tiempo de alegaciones presentaremos las alegaciones
oportunas sobre este tema. Por lo demás, yo no sabía que...tenía entendido que se había
trabajado, creemos que también ha sido un trabajo importante, que se ha hecho en un
Reglamento de era necesario, y bueno ahora nos queda a todos la parte de trabajador o del
Ayuntamiento y a los usuarios de cumplirlo, porque hasta ahora cada uno iba por donde podía
y se hacía lo que se podía, y ahora hay que poner hincapié en que todas estas normativas se
lleven a cabo y se cumplan”.
Es procedeix seguidament a la votació de la proposta, aprovant-se per 8 vots a favor (PSC,
ICV-EUiA) i 9 abstencions (AEB, PP, PXC).
S’acorda:
Vista la necessitat de regular l'ús de tots els espais esportius del municipi, per tal de fomentar la
convivència i el bon ús de les mateixes per part de tots els usuaris i usuàries. Aquest reglament
té per objecte la regulació de l’ús i funcionament de les instal·lacions esportives municipals de
Badia del Vallès.
Vist el text articulat del Reglament de l'ús de les instal·lacions esportives municipals de Badia
del Vallès que s’adjunta a aquesta proposta.
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De conformitat amb el que disposen els articles 22.2 d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 63 del Decret
179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis de les entitats locals.
S’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de l'ús de les instal·lacions esportives municipals de
Badia del Vallès.
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 aprovat definitivament
sense necessitat d’acord exprés pel Ple.

6. RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
Es dóna lectura de la proposta presentada, i seguidament pren la paraula la senyora
Montserrat Carbonell, regidora de Benestar Social que diu: “L’1 d’agost de 2011, sense avís
previ, la Generalitat de Catalunya va modificar els requisits i protocols de la Renda Mínima
d’Inserció. Això va comportar el caos a les administracions catalanes, sobretot a les locals, per
manca d’informació i descoordinació, i la desesperació de moltes persones, que depenien
d’aquesta prestació per fer front a les necessitats essencials de la vida quotidiana.
A Badia son 72 famílies les afectades per aquesta situació.
Així doncs, la reforma es va produir en plena crisi, ja que, apart dels i les beneficiaries
cròniques, en els darrers temps, degut a la crisi econòmica, s’havia vist incrementat
considerablement el nombre de persones que depenien de la renda mínima d’inserció com a
renda de subsistència. Aquest increment ha anar acompanyat de la incorporació de nous
perfils, ja que un cop esgotats els subsidis per desocupació i les prestacions contributives,
molts ciutadans i ciutadanes, tenien en la RMI el darrer recurs.
A partir de llavors i fins l’actualitat, la situació no ha millorat. La RMI ha deixat de ser un dret
universal, per passat estar limitada anualment per la llei de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya. Així mateix, i entre altres requisits, s’estableix que:
•
•
•
•

Es passa a requerir una residència continuada de 2 anys, abans era d’1 any.
Es passen a computar els ingressos obtinguts en els darrers 12 mesos, abans eren 6
mesos.
Independentment de la circumstàncies socioeconòmiqes de les famílies, el temps
màxim d’ús de la prestació és de 60 mesos, abans no hi havia limitació temporal, i la
quantitat màxima a percebre el Salari Mínim Interprofessional, 641,40€.
La RMI passa a ser incompatible amb altres prestacions públiques i per tant amb altres
drets subjectius i universals.

Estem preocupats davant aquests fets, ja que vulneren drets que s’havien aconseguit com és el
dret subjectiu i universal als serveis socials, a l’atenció a la dependència, a la lluita contra la
violència masclista, a la protecció de la infància i adolescència en risc, etc.
Lamentem el silenci del Departament de Benestar i Família, i el poc suport donat a les
administracions local, que hem patit el caos en els serveis socials bàsics, degut a la manca
d’informació; hem hagut de fer front a ajuts d’urgència, com a conseqüència de la manca
d’ingrés de la RMI; i hem patit situacions de confrontació amb els i les afectades.
Considerem que la incompatibilitat de la RMI amb altres prestacions no nomes limita la primera,
si no que vulnera drets de ciutadania que s’havien conquerit al nostre país.
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Insistim en al necessitat d’un canvi de model en la RMI, però un canvi de model que s’adapti a
les noves necessitats socials, no que presenti com a única sortida una reducció del pressupost
destinat a RMI”.
Seguidament pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“Desde PXC encontramos muy lógico que de vez en cuando estas ayudas se tienen que
controlar y volver a hacer un reajuste de quien realmente las necesita o no.Todo esto que pasó
en agosto de 2011, que ahora mismo acaba de comentar, hay que mirar también porqué pasó
este reajustamiento. Porque se detectaron 9.000 casos que se hicieron transferencias a
entidades bancarias de todo el mundo, con lo cual había gente recibiendo estas ayudas que ni
siquiera está residiendo en nuestro país, con lo cual nosotros no podemos votar esto a favor.
En PXC siempre hemos dicho que tanto para ayudas, como para trabajo, como para vivienda,
primero los de casa”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“La voluntat d’aquesta prestació es ajudar a les persones a trobar feina. No es una ajuda
perpètua ni assistencial passiva. Va ser concebuda amb caràcter universal però no garantit,
sinó condicionat a seguir com el seu nom indica, els compromisos establerts al pla individual
d’inserció. La RMI no es una renda bàsica. En aquest context de crisi econòmica i d’ordenació i
racionalització de la despesa de l’administració, és imprescindible que utilitzem correctament
les ajudes socials en relació a la casuística per tal d’oferir el millor servei possible. Cada ajuda
te la seva funció, no les hem de confondre. Per a les persones que finalitzen el seu període
d’atur tenim la prepara que ve de l’Estat. Per a les persones a l’atur amb una dificultat social
afegida, tenim la RMI que ve de la Generalitat, i aquesta mesura incentiva a seguir la formació i
ha d’anar lligada necessàriament al pla individual de reinserció, al PIR, per a la prestació de
necessitats bàsiques. Per a la gent gran tenim la pensió no contributiva o el SOBI que prové de
l’Estat complementats per la Generalitat i els ajuts per a les despeses de la llar. Per a les
persones amb alguna discapacitat tenim la invalidesa laboral de l’Estat i d’altres. I per a
persones amb dependències tenim la llei de dependència de la Generalitat i de l’Estat.
Respecte al que s’afirma aquí en la lletra A de l’acord primer, caldria dir que en la reformes de
la Llei 10/1997 de la RMI. També poden haver accedit d’altres persones a l’ajut. Les
modificacions efectuades tenen per objectiu personalitzar la funció de la prestació per tal de
donar cobertura a la demanda seguint els següents principis. D’una banda l’objecte del
programa no és la contenció de problemàtiques socials mitjançant ajudes sinó la resolució
d’aquestes problemàtiques amb un seguit d’actuacions. Segon, l’objectiu de la renda mínima
d’inserció és l’efectiva inserció laboral com he dit, i social de les persones que s’acullen. Tercer,
la RMI no es un substitutiu de les polítiques passives d’ocupació de l’estat, sinó una mesura de
protecció social adreçada a les persones que presenten una problemàtica afegida a més de
l’estrictament laboral. Quart, la RMI ha de ser l’últim recurs al qual s’acull una persona per a
assegurar la seva subsistència. Abans de recòrrer-hi ha d’haver esgotat totes les vies al seu
abast, recursos propis, d’altres prestacions. La RMI no ha de ser una prestació supletòria
d’altres prestacions estatals o autonòmiques que tinguin un criteri d’accés per restrictiu. I per
últim, la prestació econòmica no ha de tenir efectes desincentivadors a la recerca de feina, al
contrari, ha de permetre la subsistència de la persona mentre realitza les activitats que han de
permetre la seva reinserció. Si que estic d’acord amb vostè, senyora Regidora, en que aquesta
subsistència ha de ser digna, i d’això en podem parlar. Els objectius finals d’aquestes
actuacions son: assegurar que tothom que necessiti rebre l’ajut del programa en tingui, però
que ningú que tingui d’altres recursos a la seva disposició s’aculli al programa, i això és
important. Dos, salvaguardar la sostenibilitat financera del programa per a poder mantenir la
prestació a qui realment la necessita. Ara s’ha posat topall en les ajudes. Al salari mínim
interprofessional de 746,00 euros hi havia gent que podia sumar fins a 1.200 euros en ajudes, i
no és just ni incentiva la inserció laboral. També s’ha posat topall en mensualitats, 60 mesos, 5
anys, excepte en majors de 60 anys que pot ser vitalícia. La RMI vista l’experiència dels darrers
mesos i per efecte de la crisi econòmica, s’ha mostrat com un instrument insuficient a l’hora de
resoldre els problemes de molts dels seus beneficiaris. Per tant, també coincidiríem en que cal
una reforma. Atès a més la impossibilitat d’absorbir tota la demanda provocada per la ràpida
destrucció del mercat laboral, cal una reflexió profunda sobre els seus elements essencials. Es
considera que cal incidir bàsicament en l’ocupabilitat de totes aquelles persones que puguin ser
actives laboralment parlant. Sense una inserció laboral no és possible una inserció social i al
inrevés. Es per això que des del govern s’estan estudiant mesures en aquesta direcció. En
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relació a la revisió d’expedients en el mes d’agost que vostè ha citat, cal dir primer que tot
aquest debat ja es va fer en el Ple del mes de setembre però, recupero, perquè l’ajuda recuperi
la seva eficiència jo li he de reconèixer que des del grup municipal de CiU a Badia del Vallès
nosaltres no estem d’acord amb el COM, i això que consti. Però nosaltres estem convençuts de
que calia engegar el procés de revisió de la RMI, que permetés corregir les desviacions que
s’havien produït després de gairebé 15 anys de funcionament de la mesura, amb l’objectiu de
garantir una òptima atenció als col.lectius amb major risc d’exclusió social i laboral, i persones
en situació de pobresa extrema. Això d’una banda. Respecte a l’apartat B del primer acord on
es fa referència al diàleg amb les entitats municipalistes, cal dir que es demana més diàleg amb
els ajuntaments, jo ho subscriuria, però en tot aquest procés es va parlar amb la ASM i amb la
FMC, que son les entitats que representen als ajuntaments, i així mateix el decret va estar
degudament a exposició pública, més allà d’això, per part del Departament de Benestar i
Família s’ha intentat mantenir informats tots els ens locals. Actualment es pot dir que s’ha
informat a tots els ajuntaments i serveis socials, i s’han debatut en diferents àmbits amb
presència d’entitats municipalistes, com ara la taula de pobresa del Departament de Benestar i
Família. Els canals de coordinació entre el Departament de Benestar Social i Família i els
serveis socials bàsics son abundants i estan a disposició de tothom, hi ha diversos elements de
contacte com poden ser el web del RMI, on tots el serveis socials tenen accés als seus
expedients i serveis com a instruments de gestió. Igualment quan s’escau, es publiquen totes
aquelles informacions d’interès que poden afectar la prestació. A Benestar Social es disposa
d’una bústia on els serveis socials envien tots aquells casos considerats urgents, que son
prioritzats en la mesura que es disposa de recursos. De forma trimestral, l’ICAS adscrit a
Benestar Social, fa reunions amb les dues entitats municipalistes principals. En aquestes
reunions es tracten els punts d’interès mutu. A més, hi ha el comitè de seguiment de la RMI
que es reuneix de forma trimestral. Te membres de les entitats municipalistes. Pel que fa a la
urgència per a garantir la cobertura del més........., certament aquell procés serà molt urgent si
volien garantir la cobertura dels casos més necessitats, i no podia dur-se a terme abans de
l’aprovació dels pressupostos, per tant es va fer immediatament després de l’aprovació dels
mateixos. Estem parlant del 2011. I, per últim, cal tenir en compte que dels 25.000 perceptors
de l’ajuda jo crec que això és clau, més de 4.500 casos es van donar de baixa de la prestació,
més d’un terç ja no vivien a Catalunya, i això suposa el pagament de més de 665.000 euros el
mes o 8.000.000 d’euros a l’any, i més d’un 20% havien experimentat canvis econòmics, es a
dir, que inicialment si que tenien les característiques necessàries per a rebre el PIRMI, però
que van passar a cobrar ingressos superiors als requisits per a rebre l’ajuda i que no ho havien
comunicat. Llavors, malgrat tot això que jo estic dient, jo estic d’acord amb vostè amb moltes de
les coses que ha dit. Estic d’acord amb que el COM no era el correcte. Estic d’acord amb que
tot el que sigui comunicació amb la Generalitat i l’Estat, les entitats municipalistes normalment
estan molt desvalgudes i s’han de millorar sempre els canals de comunicació. Jo això li
accepto, evidentment. També estic d’acord amb tot allò que posa en l’apartat D, F i G de la
moció, per tant evidentment nosaltres no votarem en contra d’això, ni molt menys. Ens
abstenim”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICVEUiA, que diu: “En su momento cuando, las fechas ya se han citado, mediados del año pasado,
nosotros ya nos posicionamos en ese momento, y nos posicionamos rotundamente en contra, y
me gustaría hacer referencia a que no se puede hablar de bienestar colectivo sino hay
bienestar individual. No se puede hablar de bienestar o de felicidad colectiva sino hay felicidad
individual. Y estas personas son los más...los excluidos. Y con esta llamada técnicamente
revisión, pero realmente es una “retallada”, es un recorte a los más desgraciados, al más
excluido de esta sociedad, lo que se ha hecho es extremar más esta tensión que hay, y se ha
hecho la política que Arcadio Oliveras muchas veces cita, la de Robin Hood pero a la inversa,
quitar a los más desgraciados para favorecer a los más ricos de este país, y aquí el problema
es el problema de ingresos, de gestión de ingresos. El problema de este país no es un
problema de gasto. Aquí hay mucha gente que no paga impuestos. Mucha gente. Y eso no se
ha dicho nunca. Y el problema es un tema de fiscalidad justa, y aquí es donde está el asunto.
Entonces por lo tanto, como ya lo hemos hablado en su momento, ya lo hemos dicho incluso
en la Junta de Portavoces, la Sra. Marta Figueras lo ha dicho, que lo presentamos nosotros en
su momento, pues no nos viene de más recordarlo ahora y decirlo, que una vez más volvemos
como lo exigiremos en otros puntos de la sesión plenaria de hoy, que a estas personas no se
les puede recortar, y este país tiene capacidad, lo que pasa es que no quiere aplicar los

11

impuestos y una fiscalidad progresiva para que paguen los que más tienen. Y yo no voy a citar
nombres que seguramente la pifiaría, pero es de uso común de todos quienes son estas
personas que se las dan de mucho nacionalismo, mucha historia y que realmente tienen sus
cuentas en paraisos fiscales”.
Pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: “Si
bien es cierto que ya se presentó una propuesta en esta misma línea, y nuestra postura va a
ser exactamente la misma. A pesar de que apoyamos y contemplamos que las personas de
mayor riesgo de exclusión social tienen que ser ayudadas, y tienen estas ayudas sociales,
tienen que de alguna forma facilitar su medio de vida, ocupacional y demás, también es cierto y
volvemos a reiterar que no se puede generalizar, que hay que mirar caso por caso porque si
que es cierto, desde luego que en Badia el porcentaje es mínimo, pero si que es cierto que hay
personas que se aprovechan de esta situación para posiblemente tener más que otras, o para
posiblemente beneficiarse en demasía. Es mínimo pero a nivel general si que existe este
factor. No estoy ni apoyando ni criticando, pero en situaciones como la que vivimos son
extremas, y las personas, las familias, buscan por todos los medios el resolver esta situación, y
si pueden tener varios tipos de ayudas van a donde sea y tienen varios tipos de ayudas. Me
estoy enrollando pero lo que básicamente quiero decir es que vamos a votar a favor porque
desde luego las ayudas sociales para este tipo de personas que están en riesgo de exclusión
social son fundamentales, pero que también miremos con mucho cuidado y no generalicemos,
que personalicemos cada caso para no caer en posibles errores”.
Seguidament intervé la senyora Concha Hurtado, regidora del grup municipal de l’AEB, que diu:
“Nosotros pensamos que también se generaliza mucho en quien las recibe, quien no las recibe.
Hay muchos de los vecinos de Badia que han dejado de recibir este apoyo, y no vivian fuera,
vivian en Badia. Creemos que necesitan que se le de una ayuda para arrancar mientras
pueden trabajar o no pueden trabajar. Apoyaremos esta moción porque consideramos que la
ayuda que se le pueda dar o la mano abierta más al Ayuntamiento para que pueda gestionarlo,
dará mayor calidad y mejor servicio a nuestros vecinos, nuestros ciudadanos que nos
encontramos cada dia por la calle y que van a nuestros servicios sociales a pedir esa ayuda y a
reclamarla. Creo necesaria esta moción y la apoyaremos”.
L’alcaldessa diu: “Yo no iba a intervenir porque el punto no tiene muchos puntos, pero es que
no lo puedo resistir. Es muy curioso que cuando se apela a este tipo de cosas siempre se apela
al tipo de reajustes, fraudes, revisión...vamos a corregir la desviación. Como no sabemos si
existe fraude pues lo paramos y lo revisamos todo. Pues yo voy a proponer lo siguiente. Como
no sabemos si existe fraude fiscal, todos aquellos que vivan en Barcelona en la zona de la
Diagonal, les vamos a presuponer unos ingresos determinados y a partir de ahora les vamos a
hacer que en su declaración de la renta tributen por 250.000 euros, porque como no sabemos
si existe fraude...¿Verdad que esto nos parece una animalada? No, alguno. Bueno. Desde una
perspectiva de reforma normativa. Però clar, l’altre si, com que no sabem si existeix frau, doncs
de cop i volta diem que no paguem cap tipus de prestació, i després has de tornar a fer els
papers perquè has d’acreditar que no estàs mentint, que no estàs fent, perquè...i miri, amb 420
euros ningú s’enriqueix. Ja li garanteixo. Y los macronúmeros se pueden vestir de muchas
maneras, en Badia tenemos 72 personas que no cobran nada. Nada es nada. Y en fin, creo
que eso es lo único que tenemos que poner encima de esta mesa, y no creo que dándoles una
prestación se les vaya a beneficiar en demasía”.
Es procedeix seguidament a la votació de la proposta, aprovant-se per 14 vots a favor (PSC,
AEB, ICV-EUiA, CiU, PXC), i 3 vots en contra (PP).
S’acorda:
La reformes de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció ha comportat un
augment considerable de persones que no tenen accés a la mateixa, i per tant no disposen de
cap prestació o subsidi per viure.
L’agreujament de la crisi econòmica i la manca d’eficiència de la Generalitat en resoldre els
expedients de sol·licituds de la Renda Mínima també està comportant un augment de les
persones sense recursos.
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Aquests fet han comportat un augment de les demandes d’ajuts als ajuntaments i a les entitats
socials, ajuts que s’han de donar perquè són per cobrir les necessitats més bàsiques de
subsistència.
La revisió dels expedients al mes d’agost de l'any 2011 va provocar una situació de desgavell i
de caos. Va posar en evidència la manca de coordinació en la gestió de la Renda Mínima per
part dels Departaments de Benestar i Família i del Departament d’ocupació i, el que és més
greu, la manca de confiança en els professionals dels serveis socials dels ajuntaments i de les
entitats socials que participen en el programa.
Aquesta manca de confiança ha comportat un increment de la feina dels professionals de
serveis socials bàsics i una despesa extraordinària als pressupost municipals.
S’acorda:
Primer. Instar al Govern de la Generalitat a:
a) Redefinir la Renda Mínima d’Inserció per adequar el programa a les necessitats
derivades del context socioeconòmic actual, tal i com es preveu al Document de
propostes per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya.
b) Reivindicar, amb contundència i claredat, la necessària coordinació i l’establiment de
canals de informació i comunicació permanent entre el Govern de la Generalitat i les
administracions locals, com a única alternativa per garantir la implementació d'una
reforma de la RMI de manera eficaç i eficient, que eviti la generació de noves
situacions de caos i alarma social.
c) Davant la manca d’informació als sol·licitants i el col·lapse que pateixen els expedients
de la Renda Mínima d’Inserció, comunicar des del Departament de Benestar i Família
de la Generalitat als sol·licitants, a més de la resolució del seu expedient, la causa de
l’endarreriment del mateix en el termini màxim de tres mesos.
d) Compensar als ajuntaments per els recursos extraordinaris que estan destinant a donar
resposta a les situacions d’emergència social, com ajuts per deutes de lloguer, ajuts de
pagament de subministrament bàsics com llum i aigua, ajuts per evitar desnonaments,
ajuts per alimentació entre altres, produïdes als municipis, com a conseqüència dels
canvis legislatius, de les irregularitats i deficiències dels últims canvis de models de
cobrament i de control dels PIRMIS i del col·lapse dels expedients des del maig de
2011.
e) Reforçar les plantilles de professionals dels serveis socials bàsics.
f)

Demanar als Departaments d’Empresa i Ocupació la presentació i desenvolupament
immediat de projectes i accions de reinserció sociolaboral alternatives, adreçades al
conjunt de persones que s’han quedat excloses en el seu accés a la RMI per l’aplicació
del nou decret, tenint en compte que els ajuntaments no poden assumir les noves
demandes socials provocades per aquest fet.

g) En relació amb les persones preceptores de la renda mínima amb especials dificultats
d’inserció al mercat de treball i les persones aturades de llarga durada, que davant les
restriccions d’accés a la Renda Mínima d’Inserció, n’han estat exclosos, presentar un
programa de plans extraordinaris d’ocupació local i per entitats sense afany de lucre
que garanteixi com a mínim els mateixos contractes atorgats l’any 2010 i a incentivar la
contractació d’aquestes persones a les empreses d’inserció.
Segon. Informar a tots els sol·licitants de la prestació del dret que tenen d’Interposar un recurs
d’alçada si es produeix la desestimació de la sol·licitud per silenci negatiu així com de la forma i
terminis per fer-ho.
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Tercer. Notificar l’acord d’aquest Ple al Departament d’Empresa i Ocupació, al Departament de
Benestar Social i Família, a la Mesa del Parlament i el grups presents al Parlament de
Catalunya i a les entitats municipalistes.

7. SISTEMA PÚBLIC DE SALUT
Es dóna lectura de la proposta presentada, i seguidament pren la paraula la senyora
Montserrat Carbonell, regidora de Benestar Social que diu: “A les retallades en matèria de
sanitat en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya dels darrers dos anys, des del
passat 20 d’abril cal afegir l’aprovació del Reial Decret Llei 16/2012 del govern de l’Estat que
suprimeix el dret universal a l’assistència sanitària.
A Catalunya, el Govern de la Generalitat, és al capdavant en les retallades pressupostàries en
matèria de salut de tot l’Estat. El Pla d’Austeritat del Govern i les mesures posteriors
introduïdes en la Llei de Mesures Fiscals i Financeres, ha provocat un greu desgavell en el
sistema sanitari públic i també ha posat al límit la qualitat i la seguretat dels usuaris i usuàries.
• Menys qualitat dels serveis i de l’atenció sanitària
• Retards diagnòstics, terapèutics, i increment de les llistes d’espera
• Pèrdua i precarització de llocs de treball
• Reducció dels sous del professional sanitaris
I el govern de l’estat aprova el Reial Decret Llei conegut com a Decretazo Sanitario de mesures
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i
seguretat de les seves prestacions.
• Suprimeix el dret universal a l’assistència sanitària. S’ha de tenir la condició
d’assegurat, fet que contradiu la Llei d’accés a l’assistència sanitària de cobertura
publica a càrrec del Servei Català de la Salut aprovada l’any 2010.
• Control del turisme sanitari de la Unió Europea, on es qüestiona l’assistència sanitària
dels turistes i els immigrants empadronats sense residència fiscal, fet que contradiu la
Directiva Europea d’Assistència Sanitaria Transfronterera.
• Augment en l’aportació als medicament. Copagament.
• S’amplia el ventall de serveis accessoris a càrrec de l’usuari, haurem de pagar pels
aparells ortopèdics, els productes dietètics de diabètics i celíacs, una part dels transport
sanitari no urgent, etc.
Queden a l’aire les garanties sanitàries de molts joves, persones grans, persones que no hagin
cotitzat mai, persones en situació irregular i immigrants que, havent treballat i contribuït amb els
seus impostos, es queden sense feina i es troben en situació d’irregularitat sobrevinguda. La
majoria no tindrà cobertura sanitària o bé no podran pagar aquests despropòsits.
26 anys després de l’aprovació de la Llei General de Sanitat els governs de la Generalitat i de
l’Estat pretenen desmantellar un model de reconegut èxit, solidari, de qualitat i eficaç, per
adreçar-nos a un sistema dual, públic i privat, d’accés als serveis de salut.
Assistim perplexos a la més gran escapçada de drets en matèria de salut que mai s’ha conegut
en democràcia.
Els catalans i catalanes pagarem tres cops pels medicaments, després que el govern de la
Generalitat es negués a retirar l’euro per recepta”.
Seguidament pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“Desde PXC pensamos que la sanidad ha de ser gratuïta, gratis y de calidad como no puede
ser de otra manera. Pero también en este aspecto de la sanidad hay que tener en cuenta que
realmente ha habido mucha picaresca de gente que ha sido residente aquí y ha pagado sus
impuestos, pero que tiene un familiar en un país X que allí por desgracia no tienen la sanidad ,
y los ha traido para que aquí les asistamos. Que lo veo lógico, pero todo esto luego lleva a un
colapso y a unas cosas de las cuales luego tenemos aquí las consecuencias”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Una vegada més el govern espanyol ha actuat a cop de “decretazo” i sense admetre que el
RDL sigui tramitat com a projecte de llei per tal de poder debatre i incloure esmenes als canvis
proposats. És cert que calen reformes del sistema, però alguna de les proposades no son ni
prou profundes, i d’altres toquen línies vermelles que no es poden sobrepassar. Dit això,
respecte el RDL podem dir, d’una banda que el conjunt de mesures plantejades son
absolutament insuficients per a assolir el compromís de dèficit, per tant aquest motiu ja no és
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vàlid per a defensar aquest “decretazo”. L’estat no ha proposat els esforços pressupostaris i de
gestió que caldria, i en aquest sentit no ha actuat amb coherència i rigor. El RDL incorpora una
amplia diversitat de temes: dret a l’assegurament, cartera de serveis, fons de garantia
assistencial, mesures com de prestació farmacèutica, mesures en matèria de recursos humans,
mecanismes de compres centralitzades, que requereixen d’una valoració jurídica als àmbits
competencials i modificació de normativa pròpia, econòmica, assistencial, social, moltes de les
mesures requereixen de desplegament normatiu i operatiu posteriors del Ministeri de Sanitat, i
això fa difícil preveure la base a partir de la qual tindran impacte. Hi ha una dificultat real per a
posar-les en marxa a partir de finals de juny del 2012, tal com preveu el RDL. D’altres mesures
requereixen que Catalunya modifiqui la normativa pròpia, i tornem-hi a estar amb tot el tema de
la invasió de competències cedides a la comunitat autònoma en aquest cas, abans era dels
municipis, ara es de la comunitat autònoma pertinent. El RDL estaria plantejant un canvi en el
model d’assegurament universal existent, com ja s’ha comentat, lligat al concepte de
ciutadania, i es torna a proposar un model on la seguretat social reconeix el dret a l’assistència,
plantejament que pot entrar en contradicció amb molta de la normativa bàsica del sistema
sanitari com s’ha comentat, i amb el pacte de Toledo aprovat ple Ple del Congrés dels Diputats.
Per tot això i agraint les modificacions de la proposta d’acord que es porta aquí en el plenari,
nosaltres votarem a favor”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICVEUiA, que diu: “Gracias por haber aceptado algunas de nuestras sugerencias. Yo pienso que
ya está de más, es que lo hemos dicho aquí en este pleno. Con el tema de la sanidad o la
defensa de la cosa pública. Es que esto es rizar más el rizo, pero bueno no está de mása
recordarlo, que nosotros igual que hemos hablado antes de la RMI y ahora de los decretos
Rajoy, pues que todos estos decretos y estas medidas lo único que están llevando a nuestros
ciudadanos, a nuestros vecinos, es mas dolor y miedo, dolor y sacrificio, es lo único que están
llevando los recortes sanitarios, porque hay muchas familias que se están quedando, incluso
suicidando porque no le ven salida a esto, y esto es lo complicado, y esta es la situación real
que estamos viviendo en este país. Y a partir de aquí es que no voy a argumentar ninguna
cosa ni la otra, simplemente apoyar esta iniciativa, y alabo que el equipo de gobierno haya
presentado seis puntos casi en la misma línea, pues que va en esta línea que yo por supuesto
tenemos que decir si defendemos estos puntos pues el estado de bienestar lo podemos
intentar mantener”.
Seguidament pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP,
que diu: “Los decretazos del equipo de gobierno que preside el Sr. Mariano Rajoy, presidente
del gobierno de España, son medidas que se están implantando. Todos aquellos temas que
estamos llevando a cabo de una u otra forma, afectan a la economía española y repito hasta la
saciedad, a pesar de que sean impopulares hay medidas que hay que aplicar y hay que
intentar como mínimo, bueno cada uno tiene su punto de vista, y es tan respetable como el
nuestro, y hay que intentar por lo menos pues eso, que la situación, que el déficit no sea tanto y
remontar mínimamente la situación actual que estamos teniendo. Claro que hay situaciones
que son impopulares, claro que hay situaciones que no nos gustan ni a nosotros mismos, no se
crean ustedes que estamos argumentando y enarbolando la bandera de...no, pero hay que
tomarlo como medida, pues repito no es buena pero posiblemente sea una medida para
solucionar o paliar la situación. Todo aquello que nosotros argumentemos, óbviamente basta
que sea del PP para que no sea compartido, pero desde luego nosotros apostamos por las
medidas. Apostamos porque como mínimo hay que hacer algo, nos guste o no nos guste pero
hay que hacer algo, y me gustaría que todos entendiéramos y respetáramos. Por eso nosotros
como lo hacemos, y el PP de Badia siempre lo ha hecho, nosotros vamos a votar a favor de
esta moción, porque entendemos primero que se han recogido aquellas cosas que nosotros
nos estábamos...bueno, pues que había desacuerdo y se ha intentado llegar a un acuerdo, y
en segundo lugar porque para nosotros en Badia lo importante son las personas y todo aquello
que comporte su bienestar en cualquier tipo y en cualquier aspecto”.
Seguidament pren la paraula la senyora Concha Hurtado, regidora del grup municipal de l’AEB,
que diu: “En primer lugar dar las gracias por recoger nuestras aportaciones, y casi en primer
lugar debería ser “no al sistema sanitario que nos están planteando”. No creemos que sea
justificable la crisis, todo esto viene de unos reajustes de atrás, desde el tripartito, que si en su
momento a lo mejor creemos nosotros se hubiese gestionado mejor, ahora mismo no
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estaríamos en el punto en que estamos. No se lo que se ahorra el estado en seguridad social,
lo que si puedo saber es que por ejemplo un chaval con 26 años tal y como están las cosas no
encuentra trabajo, no tiene derecho a médico, no tiene derecho a educación. Todos estos
recortes no los pagan los de arriba, siempre los pagan los de abajo, y los de abajo somos eso,
la clase obrera que necesita seguramente más ir al médico, la gent gran que tiene que
transportarse para hacer una rehabilitación, que ya les cuesta bastante moverse, encima tienen
que coger autobús y demás, es quitan el transporte para ir a hacerse una rehabilitación...cuesta
entender que hay que apretarse el cinturón, habría, pero todos a la vez. No creemos que
apretar tanto el cuello sea para salvar a esta crisis que anda por ahi. Además, demostrable
está en las últimas semanas que no estamos salvando nada. Apoyamos la moción y decimos
muy alto no al sistema sanitario que nos están planteando”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Jo només...es que Sra. Hurtado vostè ha comentat que no te les xifres que el govern de l’Estat
pretén estalviar amb aquestes mesures, però jo si que les tinc. Se les comento perquè és
ridícul tot plegat. Pel que fa a les mesures en matèria de farmàcia, el Departament de Salut
podria estalviar només fins a 118.000 milions d’euros. 118.000 milions d’euros quan representa
que tenint en compte aquests 10.000 milions d’euros que l’Estat vol que retallem en aquest
concepte, a Catalunya li tocaria retallar 1.190 milions. Per tant, no arribaria ni al 10%. I pel que
fa a la despesa farmacèutica, l’any 2011 a Catalunya va ser de 1.693 milions d’euros, la
despesa en transport no urgent va ser de 95 milions d’euros, i en ortopròtesics 25 milions
d’euros. I l’estalvi de totes aquestes mesures proposades pel RDL un cop més no arriben al
10%. Ja està, simplement vull dir que per tant es que l’argument de la despesa en aquest cas
no serveix i per tant s’han de buscar d’altres vies, no aquesta. Simplement es que vostè ho ha
comentat i miri jo ho tinc aquí, però no ho he dit en veu alta, però ara ho aprofito”.
Es procedeix seguidament a la votació de la proposta, aprovant-se per 16 vots a favor (PSC,
AEB, PP, ICV-EUiA, CiU) i 1 abstenció ( PXC).
S’acorda:
El Sistema Nacional de Salut creat amb la Llei General de Sanitat de 1986, impulsada pel
ministre Ernest Lluch, és una conquesta del conjunt de la societat espanyola.
El model de sanitat creat a partir d'aquesta data ha basat el seu desenvolupament en els
principis de universalitat, equitat, qualitat, cohesió i lluita enfront les desigualtats en salut,
havent aconseguit avenços sanitaris de gran magnitud que ha situat la sanitat espanyola i
catalana entre les primeres del món desenvolupat.
Un aspecte rellevant que explica el gran avenç del nostre sistema públic, radica en el seu
caràcter àmpliament descentralitzat, que ha permès a les Comunitats Autònomes desenvolupar
serveis de salut que han donat resposta de manera satisfactòria a les necessitats sanitàries de
la població.
El Sistema de Salut disposa de professionals sanitaris altament qualificats i sense la seva
implicació i involucració amb els objectius sanitaris no hagués estat possible assolir els nivells
de qualitat existents durant aquests anys.
Alhora moltes de les activitats dels serveis sanitaris han trobat en l'àmbit municipal un espai de
col·laboració i de cooperació institucional amb les autoritats sanitàries en activitats i iniciatives
de diversa índole, que van des de la construcció i manteniment de centres sanitaris, a la
col·laboració i impuls en programes preventius, assistencials o de promoció de la salut.
Aquesta cooperació, des dels municipis, forma part també dels elements que han permès
avançar en relació a la salut dels ciutadans i ciutadanes, que
han apreciat el
desenvolupament del sistema i la seva capacitat per a donar resposta a les necessitats
sociosanitàries de la població; de fet la sanitat publica ha estat tradicionalment el servei públic
millor valorat per la ciutadania.
La caiguda dels ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi econòmica, ha
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recomanat l 'adopció de mesures de control de la despesa i d'austeritat que permetin contribuir
a la sostenibilitat econòmica de la nostra sanitat publica.
Entre 2010 i 2011, el govern socialista va adoptar, juntament amb les comunitats autònomes,
un seguit de mesures que van permetre rebaixar de manera important la despesa sanitària en
àmbits que no van afectar ni a la qualitat de les prestacions ni als drets de la ciutadania. Van
ser mesures de control de la despesa farmacèutica, mesures de gestió centralitzada de
compres, mesures de coordinació institucional i d’altres que van permetre assegurar austeritat
sense afectar drets ni qualitat.
El govern de l’Estat ha generat una enorme preocupació social en afirmar que la sanitat
espanyola no es sostenible i planteja una reforma del sistema de salut que toca elements
essencials del model quan acaba amb la universalització de la sanitat per raons de ciutadania i
substituir-ho per un model d'assegurament lligat a la seguretat social. Un model en el que qui
no estigui inclòs tindrà que demostrar que no disposa d’ingressos suficients per adquirir la
condició d’assegurat.
La sanitat deixa de ser pública, universal i gratuïta per a tots els ciutadans i es converteix en
una sanitat només pels assegurats i la beneficència.
Aquesta modificació transporta el sistema sanitari a un model d’assegurament similar al vigent
als anys setanta i primers dels vuitanta; abans de l’aprovació de la llei general de sanitat de
1986. Es torna a una situació similar al sistema injust i insolidari que existia als anys 70.
Igualment, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres complementàries obre la
porta al repagament de moltes prestacions les quals fins ara es finançaven mitjançant els
impostos.
Per primera vegada els pensionistes hauran de pagar per les medicines que precisen un 10%
dels medicaments que els recepti el metge i que les persones en actiu paguin també, almenys,
un 25% més del que paguen ara.
Aquesta reforma té especial gravetat ja que obligarà a partir dels 26 anys, a totes les persones
que no tinguin alta pròpia en la Seguretat Social, a acreditar que no superen un límit
d'ingressos per no perdre la cobertura sanitària, així com l'exclusió dels immigrants irregulars
de la targeta sanitària, excepte urgències, la qual cosa posa en perill el Principi d'Universalitat
del Sistema Sanitari sustentat sobre un dret fonamental i diferencial del nostre estat del
benestar, com ho és el Dret a la Salut que l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
expressa que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als
serves sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis.
Molts ciutadans que fins ara no tenien que pagar pel transport sanitari no urgent, ara tindran
que pagar. I així s’obre la porta a nous repagaments sanitaris amb el canvi normatiu que el
Govern ha realitzat publicant el Real Decret Llei 16/2012, que suposa un autèntic desgavell
aprovat unilateralment sense diàleg ni consens. Davant aquesta normativa els grups
parlamentaris d’ICV-EUiA, PSC i ERC han entrat en el registre del Parlament la petició de
dictamen al Consell de Garanties Estatutàries per valorar la possible vulneració competencial
del Reial decret-llei 16/2012, de 20 d'abril.
D’altra banda el Govern de Catalunya ja es va avançar a implantar noves mesures de
copagament farmacèutic, és el cas de l’euro per recepta, que penalitza als ciutadans de
Catalunya pel sol fet de ser-ho, provocant una sobrecàrrega i discriminació en relació als
ciutadans de la resta d’Espanya.
El sistema de salut pot ser sostenible sense realitzar retalls en les prestacions, sense minvar la
qualitat i sense implantar el repagament sanitari. Una sanitat pública de qualitat es un bé
irrenunciable i una política fonamental per a l’equitat i la cohesió.
Per tot això s’acorda:
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Primer. Sol·licitar la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per a garantir
la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves
prestacions.
Segon. Instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, Comunitats
Autònomes i Ajuntaments per assolir un gran acord que permeti garantir la sostenibilitat del
Sistema de Salut mantenint els principis establerts en la Llei General de Sanitat de 1986.
Tercer. No és just que des del govern de la Generalitat s’estiguin plantejant mesures com el
copagament de les receptes per preservar el sistema públic català, perquè això genera una
situació injusta, discriminatòria i generadora de desigualtats, per això instem al Govern de la
Generalitat de Catalunya a retirar l’euro per recepta, i que busqui altres mecanismes per a
preservar el sistema sanitari català.
Quart. Instar al Govern de la Generalitat a no aplicar les retallades sanitàries del Real Decret, a
l’igual que ha anunciat el govern basc, perquè trenquen el criteri de servei universal i gratuït i
perquè envaeixen competències autonòmiques.

8. POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
Es dóna lectura de la proposta presentada, i seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la
senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural, que diu: “Jo seré molt
breu en la meva justificació, perquè crec que tant el text com les dades que acaba de llegir la
secretària son el suficientment eloqüents i no crec que hagi d’afegir molt més, i no vull tampoc
repetir el que ja s’ha comentat. Si que volia però emfatitzar dues coses concretes, una es que
aquesta es una moció que es va aprovar a la Federació de Municipis de Catalunya, que ens
van remetre i que nosaltres vam assumir perquè compartim la preocupació, que no deixa de
ser la preocupació de tots els ajuntaments vers la situació que s’està donant en quant a
polítiques actives d’ocupació, i si que m’agradaria alertar perquè la situació més que de
preocupació, es d’angoixa, de la situació en la que ens estan deixant els serveis municipals
d’Ocupació aquestes disminucions en el pressupost tant de part del govern de l’Estat com de la
Generalitat en quan a polítiques actives d’ocupació. De veritat que quan dic angoixa no estic
exagerant, les disminucions en el pressupost son just en les partides que afecten als serveis
que donem des dels municipis, sense aquest pressupost no els podrem donar, i no exagero si
dic que ens estan ofegant els serveis municipals d’ocupació fins al punt de que si la cosa no
canvia, perilla la seva supervivència i la seva continuïtat . Per això hem presentat aquesta
moció que com deia abans el senyor Argueta, va una mica ne la línia de defensa dels serveis
públics que ja hem debatut abans, per això no em vull estendre més, però si que voldria
demanar el vot favorable a aquesta
Seguidament pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“Bueno, tampoco nos vamos a enredar más, está claro que nosotros también vamos a dar el
apoyo a esta moción, la vamos a votar favorablemente porque creemos que los planes de
ocupación, estos recortes, son una salvajada ya que los jóvenes si encima de que no tienen
trabajo, no pueden aprender para el dia de mañana tener un mejor futuro, tenemos que pensar
que los jóvenes van a ser el futuro de nuestra sociedad”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Només volia comentar dues coses. En primer lloc que des de la Generalitat s’han dut a terme
tot un seguit de mesures per tal d’incrementar tot el tema ocupacional. S’ha posat en marxa el
pla de desenvolupament de polítiques actives 2012-2013, amb un total de 70 de mesures
concretes amb l’objectiu de combatre l’atur i millorar l’ocupabilitat. S’ha implementat el
programa Catalunya empren, el qual te com a objectiu activar totes les capacitats
emprenedores de Catalunya per tal de crear noves empreses i generar llocs de treball de
qualitat. Està dotat a més amb 200 milions d’euros, i preveu que en els propers 4 anys es creïn
a Catalunya 60.000 noves empreses i generar d’aquesta manera 100.000 nous llocs de treball.
Preveu també posar en marxa línies d’assessorament, suport específic, acompanyament i
formació pels emprenedors, així com ajudar als emprenedors a trobar finançament. Cal
recordar que en el cas de Catalunya el motor de la nostra comunitat autònoma son els petits
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autònoms i les petites PIMES. Incentivació també de l’emprenedoria a través de les mesures
de simplificació administrativa contingudes a una part de la llei OMNIMUS que es precisament
la que s’ha aprovat a favor amb el PSC. Proposta del programa Catalunya escola
d’emprenedors que te com a objectiu fomentar el valor de l’emprenedoria des de l’escola. S’ha
generat també la llei de l’emprenedoria, amb la línia de totes les actuacions que s’estan fent en
el terreny dels emprenedors i de la creació d’empreses. El govern preveu impulsar abans de
l’estiu una llei d’emprenedoria que dibuixi un nou marc jurídic, laboral i financer per els
emprenedors que doni facilitats per a tirar endavant els seus projectes. El que no te sentit a
hores d’ara es que hi hagi autònoms i gent que te ganes de muntar el seu propi negoci i que no
pugui fer-ho per temes burocràtics administratius. I per últim, doncs el futur pla de xoc de
l’ocupació, mesures d’impacte a curt termini per a la creació de llocs de treball, principalment
entre joves i persones a l’atur, amb l’objectiu de tallar l’actual destrucció neta de llocs de treball
fins que la reforma laboral obtingui els esperats efectes positius de la reactivació de l’ocupació.
Però malgrat això, el que jo volia comentar es que el que no acabo d’entendre, i ho sento molt,
es que en un context de crisi on el que s’ha de fer reactivar el motor econòmic del país,
entenguem aquí país com vulguem, el que no es pot fer en aquest context es reduir el
pressupost de les polítiques d’ocupació sigui a la Generalitat de Catalunya, sigui a l’estat
espanyol. Això no pot ser. I per això voto a favor d’aquesta moció, només faltava. I em sap molt
de greu aquesta situació de la qual soc coneixedora, i per això demano que tots els governs
administratius superiors a l’àmbit municipal, es plantegin que estan fent amb les polítiques
d’ocupació”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICVEUiA, que diu: “El problema del trabajo es complicado y uno de cada cuatro vecinos en edad
de trabajar en Badia está en el paro. Uno de cada cuatro de nuestros vecinos está en el paro.
Esa es una información para mi preocupante. Hace menos de un mes aquí aprobamos unos
presupuestos municipales tímidamente porque no teníamos más recursos, intentamos
conseguir repescando como se dice, de otros programas municipales, otro presupuesto para
intentar beneficiar a nuestros vecinos. Porque la teoría está muy bien, a veces nos regalan el
oido, pero ese vecino de cada 4 necesita trabajar ya. Porque tiene que pagar la luz, el agua, y
mantener a su familia. Simplemente esto. Dignificarse como persona, y yo pienso que esa es la
línea en la que nosotros siempre defendemos, hemos defendido y vamos a defender. El paro
es una situación de autodestrucción personal, de destrucció humana, de desencanto, de
desánimo. Y ante esta situación yo sólo veo que con esta reforma laboral emprendida desde el
gobierno de Rajoy y del gobierno de la Generalitat, tendríamos todos, todos los ciudadanos, los
vecinos, los votantes y los militantes de estas formaciones políticas.de pedir responsabilidades
a estos gobernantes por el dolor y el sacrificio que están haciendo pasar a nuestra sociedad”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP,
que diu: “Únicamente remarcar que desde el PP de Badia del Vallès, siempre hemos respetado
a todos. Y remarcar también que estamos de acuerdo en que hay que incentivar, y hay que
apoyar, y hay que todas las políticas y acciones ocupacionales hay que potenciarlas. Por eso
nos abstendremos”.
A continuació intervé el senyor Juan Carlos Santervás, regidor del grup municipal de l’AEB, que
diu: “En primer lugar decir que desde la AEB votaremos a favor de la moción, que compartimos
en un 100% el anàlisis que ha hecho la regidora Raquel Gracia, pero hasta aquí también
tenemos que recordar que estas discusiones, en la anterior legislatura del tema del empleo, de
la formación, aquí las hubo, y no podemos echarle toda la culpa al decreto, es decir, el
Ayuntamiento, este equipo de gobierno, el anterior en este caso, alguna responsabilidad
también tendrá de esta cifra de paro que tenemos. Es decir, alguna repito, alguna. No la mayor
pero alguna. Y esos son discusiones largas que hemos tenido en la anterior legislatura.
Simplemente recordar eso”.
L’alcaldessa diu: “Bueno, es un tema del que podemos debatir y hacer propuestas todos los
grupos al respecto”.
Es procedeix seguidament a la votació de la proposta, aprovant-se per 14 vots a favor (PSC,
AEB, ICV-EUiA, CiU, PXC) i 3 abstencions ( PP).
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S’acorda:
Els ajuntaments de Catalunya veiem amb preocupació com l’atur ha anat augmentant de
manera considerable als nostres pobles i ciutats. El període més intens de destrucció
d’ocupació ha estat entre el 2007 i el 2009, període en què el percentatge d’atur va ser molt
elevat. Malgrat tot, l’atur no s’atura. Només cal veure l’Enquesta de Població Activa del primer
trimestre de 2012, on a l’Estat espanyol tenim 5.639.500 persones aturades; un 24,44% i, a
Catalunya, 836.900 persones en atur; un 22,16%, arribant a Badia del Vallès a un 26,1% d’atur
en el mes d’abril. Per altra banda, és molt preocupant la taxa d’atur dels joves menors de 25
anys, que se situa en un 50%, una xifra per sobre de la zona euro, que és del 21,6%, i del
conjunt de la Unió Europea, que és d’un 22,4%.
Cal tenir en compte, també, que cada vegada hi ha més persones aturades de llarga durada
que ja no cobren cap prestació o subsidi. A Catalunya hi ha 240.000 persones sense cap tipus
de prestació, aquest augment accentuarà l’exclusió social i la pobresa severa. Aquesta realitat
provoca que moltes persones quedin desprotegides i en una situació molt vulnerable en no
poder cobrir per si mateixes les necessitats bàsiques i en veure un deteriorament de la seva
salut i autoestima.
Cal revisar el posicionament del Govern de l’Estat d’integrar polítiques actives i passives, ja que
el seu objectiu és reduir l’atur de persones amb prestacions a través de les bonificacions que
recull la reforma laboral i, per tant, queden fora del sistema totes aquelles persones que no
cobren cap prestació o subsidi. A més, tot això va en detriment de la partida pressupostària de
les polítiques actives d’ocupació.
Els ajuntaments fa més de trenta anys que venim desenvolupant programes de polítiques
actives d’ocupació. El municipalisme no hem estat al marge; des de la crisi econòmica dels
anys 80 fins l’actualitat hem treballat de manera activa en el desenvolupament de les polítiques
actives d’ocupació com a mitjà per ocupar a les persones aturades de les nostres poblacions.
De fet, des de l’inici d’aquesta crisi els ajuntaments hem atès més d’un 35% de les persones
aturades a Catalunya, donant uns serveis d’acompanyament (assessorament, orientació,
formació i intermediació laboral) per a la millora de la seva ocupabilitat.
Per això, veiem amb indignació la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012
d’una reducció del 56% dels recursos en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació destinades
a Catalunya; que passarà de 457M€ a 198M€ i que algunes partides es veuran afectades en un
97%; en concret els Plans d’Ocupació, les mesures de desenvolupament local a través dels
Agents d’Ocupació de Desenvolupament Local (AODL) i les mesures d’orientació laboral.
Aquesta disminució afectarà els més vulnerables, els aturats i aturades de llarga durada i els
sectors que necessiten seguir itineraris formatius per reorientar el seu futur professional. L’atur
continuarà en índexs alts durant un període llarg i això afectarà de ple els ajuntaments, i si no
tenim els recursos econòmics adients ens trobarem amb problemes de cohesió social a les
nostres ciutats i pobles i amb profundes dificultats per fer-hi front, ja que els ajuntaments som
els que vivim directament els efectes de l’atur perquè dia a dia veiem a molts veïns i veïnes als
nostres carrers i places sense poder fer cap activitat i sense poder ajudar les seves famílies per
poder tenir un present i un futur millor.
També es veuran afectats els serveis d’Ocupació i Promoció Econòmica dels nostres
ajuntaments -grans, mitjans i petits- amb retallades que farà augmentar encara més les taxes
d’atur i es posa en perill la continuïtat d’aquests serveis a prestar a les persones aturades.
Ens preocupa, també, que per la difícil situació econòmica que el Pressupost de la Generalitat
de Catalunya destinat a les polítiques actives d’ocupació vagi minvant, just en un moment en
què hauria d’augmentar-se el finançament per aquestes polítiques. El Govern de Catalunya
hauria de donar prioritat en aquests moments a la lluita contra l’atur i dotar econòmicament les
partides destinades a les polítiques actives d’ocupació.
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Per tot això el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer. Instar el Govern de l’Estat a reconsiderar la seva posició envers els ajuntaments en
matèria de polítiques actives d’ocupació dotant aquestes partides perquè els ajuntaments
puguin ajudar a les persones a la seva ocupabilitat des de la proximitat que representem.
Segon. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que malgrat la difícil situació
econòmica incrementi els recursos econòmics per a la realització de polítiques actives
d’ocupació i desenvolupament local, més enllà de l’aportació econòmica de la Conferència
Sectorial del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a les Comunitats Autònomes, per tal que
els ajuntaments mantinguin el lideratge en l’execució de les polítiques actives d’ocupació i del
desenvolupament local al territori, en favor dels nostres ciutadans.
Tercer. Traslladar aquesta resolució a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social del Govern de
l’Estat i al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

9. DRET A VOT DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS
Es dóna lectura de la proposta presentada, i seguidament pren la paraula la senyora
Montserrat Carbonell, regidora de Benestar Social que diu: “La política local és la que compta
amb més dones. De les 947 alcaldies constituïdes a Catalunya, 133 estan liderades per dones.
Hi ha també 2.945 regidores, segons les dades de l’ Institut Català de la Dona. Tot i que la llei
orgànica de règim local es va canviar recentment, entre les novetats no es va incloure la de
preservar el vot de les representants municipals quan acaben de ser mares o, en el cas dels
pares, volen gaudir del seu dret a baixa per paternitat.
Jurídica i tècnicament no es pot canviar l’acta de regidor o regidora. Així, la condició de
representant local triada no es pot traspassar a una altra persona perquè exerceixi de manera
provisional perquè s’alteraria la voluntat del votant. La solució depèn de la voluntat política dels
partits del consistori.
La contradicció es clara: d’una banda s’anima a les joves a participar en la política, però
desprès no hi ha iniciatives per canviar lleis antiquades que penalitzen la maternitat. Potser,
quan les decisions i la nostra presencia, la de les dones, siguin imprescindibles, s’empenyerà
per no deixar aquesta banqueta lliure.
Es per això que avui portem a Ple aquesta proposta d’acord i així iniciar les passes necessàries
per poder modificar al respecte La Llei Bases de Regim Local”.
Seguidament pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“Desde PXC vemos muy lógico que cualquier persona que ha sido elegida y representa a una
parte de su pueblo pues tiene derecho al voto, y más si es una baja sea de maternidad, de
larga enfermedad o lo que sea, a poder hacerlo sea de la manera que sea, por delegárselo a
otra persona telemáticamente, por eso daremos el apoyo a esta moción”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Simplement dir que nosaltres subscrivim el 100% de les paraules de la regidora Carbonell, la
veritat es que sempre ens queixem de que les institucions político-administratives estan
anclades en no se sap quin segle i que no han evolucionat igual que si que evoluciona la
societat en la que ens trobem, la veritat es que sembla mentida que a dia d’avui haguem de
presentar una proposta d’aquest tipus, és absolutament subreal, però la veritat es que aquest
cas en concret en aquest Consistori l’hem viscut diverses regidores i diversos regidors, amb
l’agreujant de que sempre és greu, absolutament sempre, però en el meu cas en concret que
em va passar la legislatura passada, jo soc la única representant del meu partit i això vol dir
que durant 4 mesos el meu partit quedava sense representació. Absolutament subreal tot
plegat. Per tant, evidentment votem a favor i, i lamentar que haguem de votar a favor d’això. Es
que és increïble”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICVEUiA, que diu: “También daremos apoyo a esta propuesta, porque es que es de cajón, y yo
pues simplemente me gustaría a una servidora pública que por algún motivo, como
consecuencia de la crisis, me enteré ayer, es de un pueblo muy cercano del Vallès, de Callús.
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Una regidora de vuestro partido, del PSC, se ha suicidado y pienso que es muy importante dar
un recuerdo a esta persona y a su familia, porque es un tema importante que los
representantes municipales de alguna manera tenemos que tener siempre presente, que
también son personas que tienen sus limitaciones y toda esta situación. Y daremos apoyo por
supuesto”.
Seguidament pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que
diu: “L’AEB donarà recolzament a aquesta moció. La regidora Carbonell ha incidit especialment
en la qüestió de les dones, però nosaltres el que defensem es la igualtat efectiva entre homes i
dones, i de la mateixa manera que es parla de permís de maternitat, doncs nosaltres volem
parlar de permís de paternitat. Si, si, ho se. Està recollit en la moció però...bueno jo no ho he
entès d’aquesta manera. Igualment nosaltres el que volem posar de manifest d’aquesta moció
es el tema de que el vot efectiu, es a dir, el dret de la representativitat es pugui exercir, no
únicament per permisos de maternitat o paternitat sinó pel fet de que hi hagi una malaltia greu, i
el fet de garantir aquest dret de representativitat i d’exercir aquesta representativitat, hauria de
ser una qüestió de sentit comú”.
Es procedeix a votació, aprovant-se per unanimitat la proposta presentada.
S’acorda.
El vot dels regidors i regidores és personal i indelegable. Conciliar la vida laboral amb la familiar
també ho és. És per això que quan una regidora o un regidor està de baixa maternal o paternal
i no pot accedir al seu espai de treball de manera temporal, perd la capacitat d’exercir el seu
dret a votar en els plens municipals i, per tant, també es perd la representativitat que aquest
regidor o regidora comporta i per la qual va ser escollit o escollida.
Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de
Dones i Homes, els Poder Públics han d’establir mesures que assegurin la conciliació de la
feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes. Segons la Disposició Final Setena
de la mateixa, el govern ha de promoure acords necessaris per iniciar un procés de modificació
de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitar els permisos de maternitat i paternitat dels
càrrecs electes.
A aquests efectes, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats, ja han aprovat
diferents modificacions per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat. Encara als Ajuntaments no
s’ha adaptat aquesta legislació, el que crea un greuge comparatiu entre els diferents òrgans de
govern democràtic.
Per aquest motiu, els i les representants electes que es troben en aquesta situació no poden
votar als plens municipals.
Segons l’Informe de l’Observatori de Dret europeu, autonòmic i local de la Universitat de
Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrecs electes, hi hauria 3 maneres de poder
votar en aquests casos. La primera, per substitució del càrrec electe pel següent de la llista de
la mateixa candidatura, atenent així a la plena representativitat institucional. La segona opció,
seria utilitzar les tecnologies actuals com a eines per suplir la presència dels edils i poder votar
de forma telemàtica. I la tercera i última, delegar el vot en una altra persona del consistori.
Per tot això, s’acorda:
Primer. Impulsar la modificació respecte la Llei de Bases Locals necessària per a que un càrrec
electe pugui exercir el dret de votar en cas de baixa per maternitat o paternitat o per malaltia
greu, utilitzant un mètode que no comporti cap despesa suplementària als ajuntaments.
Segon. Demanar a l’Estat que promogui l’acord que permeti exercir el dret de votar en plens
municipals mitjançant la manera adient per tal de poder exercir el dret a vot en cas de patir
baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu.
Tercer. Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència
del Congrés dels Diputats i a la del Senat, i a la Presidència del Parlament.
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10. CONTRA LES RETALLADES D’EDUCACIÓ APROVADES PEL GOVERN DE L’ESTAT
Es dóna lectura de la proposta presentada, i seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la
senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural, que diu: “La justificació
per a la presentació d’aquesta proposta es la mateixa que les anteriors, defensar els serveis
públics. Només comentar que a Catalunya portem bastant temps patint una progressiva
disminució dels recursos destinats als centres d’ensenyament públics per part del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat, i ara se suma aquesta disminució de recursos les mesures
que un altre cop, envaint competències autonòmiques aprova el govern de l’Estat en el decretllei de 20 d’abril, que inclou les mesures que es comenten en el text. Amb aquestes mesures
s’ataca a tots els nivells de l’educació, des de l’educació 0-3, primària, secundària, universitat,
cicles formatius. Es a dir, es un atac frontal a l’educació pública. Per tot això, perquè
considerem que a més d’estar en contra de la disminució de recursos, estem en contra
d’aquesta invasió competencial, volem demanar a la Generalitat que no apliqui aquestes
mesures. Perquè ho pot fer, de fet ja ho fan en alguns casos, i demanem que no apliqui
aquestes mesures perquè clarament van en detriment del nostre ensenyament públic”.
Seguidament pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“Nada más decir que daremos nuestro apoyo a esta moción, al igual que en otras mociones
que también se han presentado contra recortes en educación, ya que volvemos a decir lo
mismo que en la de políticas activas de ocupación, que los jóvenes necesitan una buena
educación para el dia de mañana sacar este país adelante, sino la tienen mal vamos todos”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“Des del grup municipal de CiU subscrivim el redactat d’aquesta proposta d’acord, i per tant
votarem a favor”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICVEUiA, que diu: “Nosotros también daremos apoyo a esta propuesta de acuerdo que presenta el
equipo de gobierno”.
A continuació intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Jo
voldria donar la benvinguda al vaixell de la defensa de l’educació pública a determinats partits
que “antaño” no van parlar tant alt i tant clar contra les retallades de l’educació pública. Jo he
portat aquí tota una retahíla de retallades de l’educació pública que vam tenir amb el govern
tripartit durant 8 anys, i que vam tenir també amb el govern Zapatero al govern de l’Estat, i
m’agradaria comentar algunes cosetes com a mínim perquè se sàpiguen i perquè també es
demani a determinats partits que quan estiguin en el poder s’apliquin el compte. Per exemple,
la inversió mitja que el govern tripartit va fer en educació pública durant els anys que vam estar
al poder va ser de 2,71% del PIB català. La resta de l’estat invertia el 4,4 i la Unió Europea dels
15 la mitjana d’inversió en educació pública era del 5,2. Ens comparo en la UE dels 15 perquè
es la que per nivell d’ingressos i tal es la que més s’assembla a nosaltres. Al 1997 segons
l’Institut Nacional d’Estadística, el 4% dels ingressos que rebia la concertada provenien de fons
públics. A l’any 2004 el 51%. Això no va implicar en cap cas, tampoc ho defensem perquè no
estem d’acord amb la concertada, però en cap cas va representar el abaratiment de les quotes
il.legals que es cobren a la concertada. Per tant, es va garantir amb inversió pública que
determinats amos d’escoles s’omplissin les butxaques. L’any 2010 el tripartit va renovar tots els
concerts educatius que existien a Catalunya, tot i que un grup de valents, inspectors,
inspectores, havien denunciat les escoles d’ elit que cobren milers d’euros mensuals als seus
alumnes, o les escoles de l’Opus que separen nens i nenes, o algunes escoles també
concertades que fan els seus ensenyaments en castellà. Aquell mateix any el Departament
d’Educació concertava una nova etapa d’obligatòria segons la llei, que es el segon cicle
d’educació infantil. Més diners cap a la concertada. En el 2007 el senyor Maragall deia davant
de milers de professionals de l’escola concertada, que el model d’excel.lència educativa a
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Catalunya, estava representat per l’escola concertada. Tot i això hem de dir que segons
l’informe de la UCD aquest darrer no sinó l’anterior, els resultats a Espanya de l’informe PISA,
perdoneu, demostra que el sistema educatiu col.loca en resultats als alumnes més deficients
social i econòmicament, que segurament el 99% estan a la pública, per sobre de la mitjana dels
països de la UCD, i passa exactament al revés amb els alumnes més afavorits social i
econòmicament, els col.loca per sota. Tot i això el senyor Maragall deia que la referència a
Catalunya era l’escola concertada. El 2007 s’implanta la sisena hora i s’inverteixen centenars
de milions d’euros per a implantar-la. D’esquenes del professorat, s’obvia que una reclamació
tradicional del professorat de Catalunya era demanar més professors amb les mateixes hores,
no més professors amb més hores. La implantació de la sisena hora va implicar que durant els
dos primers cursos de la seva implantació hi hagués centenars de docents sense titulació
donant classes a primària. Centenars. No havien estat capaços de comptar quants tenim i allà
on podem instaurar aquesta sisena hora, i si la vols instaurar en els municipis de més de
10.000 habitants, i resulta que necessites 20.000 persones i resulta que només tens 15.000,
doncs et falten 5.000. Son qüestions de matemàtiques, tampoc es gaire complicat. Una dada
també curiosa es que aquest mateix any d’aplicació de la sisena hora als municipis de més de
10.000 habitants com es el de Badia, al 67% de tots els centres públics de Catalunya es va
implantar aquesta sisena hora, i la inversió que va fer el Departament d’Educació en aquesta
implantació va ser de 27 milions d’euros, pel 67% dels centres públics de Catalunya. Hi va
haver 7 centres, 7, eh? Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set pilots, concertats, que es van apuntar
a no cobrar quotes a l’alumnat, perquè com que la sisena ja estava a la pública es pretenia que
no es cobressin quotes, es a dir, ja us finançarem nosaltres la sisena hora aquesta. Però
aquests 7 centres van rebre 2 milions d’euros. Es a dir, el 67% de centres públics de Catalunya
que aplicaven la sisena hora rebien 27 milions d’euros, i 7 centres pilots rebien 2. Ja podem fer
la comparatura. Més cosetes que es diuen aquí de l’etapa 0-3 per exemple, que és super
important. El Síndic de Greuges denunciava al 2008 que bona part de les 30.000 places
promeses per a l’etapa 0-3 estaven naixent sota el paraigües de la privatització. Concretament
el Síndic deia que el 25% de les places creades eren de gestió privada. I a més a més deia
també que no responien als criteris de qualitat educativa i de condicions laborals del
professorat dignes, pels alumnes i pel professorat. Aquest sistema públic d’educació, que ho
sàpiga tothom, que es crea amb la llei educativa de Catalunya, que va portar cinc vagues de
professorat, engloba centres públics concertats, es a dir li posen el nom aquest de sistema
públic d’educació però ja estem tot allà ficats, perquè no es confongui, perquè no se sàpiga
quin és públic i quin no és públic. I aquesta llei que es va aprovar amb el govern tripartit amb el
recolzament de CiU, es a dir tothom allà “venga pa alante”, garanteix el pagament en diners
públics de coses com la construcció o l’ampliació o la remodelació de centres concertats. Amb
diners públics. Hola buenos días, que me quiero montar un centro concertado. No te preocupes
que yo te lo construyo. Perquè m’ho garanteix la llei. I això és gravíssim. Una altra cosa que
s’havia demanat que s’inclogués a la LEC es el tema dels centres de matriculació únics.
Oficines de matriculació únics, això va estar àmpliament rebutjat per la concertada, perquè la
concertada selecciona el seu alumnat. Ni surt a la LEC. Què ens ha passat durant tots aquests
anys? Doncs que els alumnes han necessitat educatives especials que en teoria amb una
oficina única de matriculació pots garantir el repartiment d’aquests alumnes entre el sistema
públic d’educació, entre la concertada pública mai s’ha pogut tirar endavant, i arreu si tu vols
matricular al teu nano i hi ha una oficina de matriculació, només respon de les escoles
públiques d’aquell municipi, només respon de les escoles públiques, de la concertada has
d’anar allà i visitar i dir “¿me va a coger al niño o no me va a coger al niño?”. Si te necessitats
educatives especials potser no te l’agafem, porta’l a la pública que allà l’atendran molt bé. I si
ens trobem amb un percentatge de més d’un 85% d’alumnes amb necessitats educatives
especials col.locats a la pública i ben rebuts i contents que estem, i que continuïn amb
nosaltres. A més a més la LEC aquesta ens introdueix, i ara estem amb.....perquè ho està fent
CiU perquè també ho va apoyar. Ens introdueix en funcionament de la concertada dintre de
l’escola pública. Enforteix la figura de la direcció i desmunta tot el sistema de participació
democràtic que tradicionalment ha format part de l’escola pública del nostre país. El tema ràtio
que també es parla aquí doncs mirin, a Badalona, a Hospitalet, a Santa Coloma durant l’etapa
del tripartit també, se supera les ràtio que el Departament estableix com a legal. Se supera,
s’ultrapassa i estan en situació d’il.legalitat i això està denunciat però no passa res, en aquest
país si robes 100 euros si, sinó...Una altra cosa que també es comenta per aquí, el tema dels
batxillerats. El govern tripartit es carregà gran part de l’oferta públic de batxillerat nocturns que
donaven servei a 5.000 alumnes. Bàsicament fills de treballadors, alumnes treballadors que no
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podien assistir a les classes d’horari diürn. També han tancat desenes de línies de batxillerat
públics diürns. Centres petits normalment situats a zones econòmicament desfavorides. I a
canvi, abans deia que havien concertats l’etapa de 3 a 6 que no és obligatòria, també el tripartit
concerta el batxillerat. I dóna la possibilitat a centres concertats d’ofertar-lo, però no només
ofertar-lo, sinó d’agafar diners públics d’aquesta oferta. “Tranquilo que yo te lo pago”. Reducció
de plantilles i recursos econòmics doncs mireu, si l’educació pública es un vaixell, aquí hi ha
tota una sèrie de gent que s’està dedicant a cremar les veles d’aquest vaixell i clar, cada cop
anem més lents, i no se jo sinó perilla la seva flotació. La reducció de plantilla també l’hem
tingut en el tripartit. N’hem tingut. Hem vist reduïdes les plantilles de funcionament més d’un
25% als centres de Badia, i els demés centres igual. I els concertats, que també s’ha de saber
això, amb el govern tripartit hem vist com augmentaven les partides per a funcionament que
ens havien reduït a nosaltres un 30%, un 3%. En alguns casos per sota de l’IPC però clar, no
es el mateix que et treguin un 30 i a l’altra banda li augmentin un 3. I després en quan a la
reducció de plantilla i precarització laboral del professorat, doncs el senyor Maragall i sus
secuaces van inventar la jornada d’un terç. La jornada d’un terç no existia en el nostre sistema
educatiu públic, no existia. Quan havia una persona que rebia una reducció d’un terç per
qüestions de maternitat i d’altres qüestions de caire personal, a les escoles ens arribava una
persona contractada mitja jornada. Aquella persona que estava mitja jornada, tenia un treball
entre cometes digne, un sou entre cometes digne, i a més a més l’escola doncs quan tenia una
reducció guanyava hores de professorat. Coses que s’han fet per reduir el paper a nivell...”
L’alcaldessa diu: “Sr. Escribano, vaya abreviando. Esto no es un miting”.
Segueix el senyor Escribano: “No, ja acabo. Es que em fan ràbia algunes coses. El govern
tripartir inventà les aules d’immigrants. Aules que aplegava i feia que no tinguessin contacte
immigrants allà mateix tots ficats, i clar, reduint al no res la paraula integració. S’inventà la
setmana blanca que va ser molt aplaudida pels sectors més benestants,i declarà el senyor
Maragall també als mitjans de comunicació que això serviria perquè els nanos aquella setmana
poguessin gaudir de la muntanya i els esquís, que també veiem per a qui va pensar tot això. I
bueno, tinc més coses però ho deixaré aquí”.
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa
d’Acció Social i Cultural, que diu: “Potser no hauria ni de contestar, però com que ja es la
segona intervenció que feu utilitzant el mateix argument, ho faré. Em sembla molt curiós que
amb una moció rebutgem unes determinades mesures concretes que estem patint a l’actualitat,
i vostè centri la seva intervenció exclusivament en fer un recull d’un governs que ara per ara no
estem governant en el partit, i que en qualsevol cas ja hem rendit comptes del que hem fet. En
qualsevol cas nosaltres, aquest equip de govern de l’Ajuntament de Badia defensem els
interessos de la ciutadania de Badia. Ho fem sempre. Ens hem posicionat en contra de
decisions d’altres governs, siguin del color que siguin si consideràvem que prenien decisions
que anaven en contra dels interessos de Badia. Així ho hem fet en innumerables ocasions i
això és comprovable. Però també he de dir una cosa. Hi ha determinades línies que no s’han
creuat mai i que les estan creuant. Això suposo que no m’ho negarà. No som nosaltres qui
incrementa per llei les ratios, ni que augmenta les hores lectives, ni que redueix les
subvencions a les escoles bressol municipals ni puja les quotes de les escoles bressol de la
Generalitat, ni que elimina determinats programes pedagògics, ni que pugem un 66% les taxes
universitàries, ni qui posa una taxa a cicles formatius. Potser, només potser també, hagués
estat bé que vostè hagués fet esment en aquesta retahila de mesures, en aquest tema. Res
més. Jo no esperava menys de vostès tampoc. M’esperava aquesta resposta totalment, no se
ben bé quin es l’objectiu però nomes dir una cosa. Vostès a nosaltres no ens han de donar la
benvinguda a la defensa de l’educació pública. No. Això no ho accepto sota cap concepte.
Nosaltres defensem l’escola pública tant aquí verbalment com en el dia a dia amb el nostre
treball, i crec que si vostès fes una anàlisi objectiu de les nostres actuacions, no ens podria dir
el contrari”.
Es procedeix a votació, aprovant-se per unanimitat la proposta presentada.
S’acorda:
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El Consell de Ministres va aprovar per Reial Decret-Llei, el passat 20 d’abril de 2012, un
conjunt de mesures que afecten a l’educació –especialment al sistema públic d’educació- i que
suposaran una retallada de 3.000 milions d’euros per curs escolar.
D’entre les diferents mesures aprovades, hi ha que afecten a aspectes normatius de caràcter
bàsic, com ara l’increment d’un 20% de les ràtios d’alumnes per aula, la possibilitat que els
instituts ofereixin solament una modalitat de Batxillerat o la congelació de l’ increment d’hores
en els currículums dels Cicles formatius de FP.
D’altres de les mesures aprovades, actualment són competència de les autonomies, com ara
no cobrir les substitucions del professorat fins a 10 dies de baixa, no incloure nous conceptes
retributius a les nòmines del professorat o l’ increment d’hores lectives del professorat (25
hores lectives a primària i 20 hores lectives a secundària).
En l’esmentat Reial Decret-Llei, desapareixen el programa “Escuela 2.0” per promoure l’ús de
les noves tecnologies a l’aula, i el programa de cooperació amb les CCAA i els Ajuntaments per
promoure places escolars d’escoles bressol.
Paral·lelament a aquest conjunt de mesures, es va aprovar també l’increment del preu de les
taxes universitàries, que pot significar un augment de fins el 66%.
Ateses aquestes mesures aprovades del Consell de Ministres en l’esmentat Reial Decret-Llei,
que afecten l’educació de tot l’alumnat en totes les etapes educatives, des de la primera
infància, fins a la universitat, així com la qualitat del sistema educatiu, sobre tot públic, a la seva
equitat i igualtat d’oportunitats,
Per tot això s’acorda:
Primer. Rebutjar aquestes mesures perquè van en detriment de l’educació i formació dels
nostres joves, tornant a nivells de funcionament i organització del sistema educatiu d’abans de
la LOGSE (1990)
Segon. Rebutjar la invasió competencial que atenta una vegada més contra l’estat de les
autonomies i fonamentalment contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Tercer. Reclamar al govern de la Generalitat que rebutgi aquestes mesures en tant que
envaeixen competències de la Generalitat de Catalunya, i així mantenir la qualitat de l’educació
necessària amb criteris d’equitat i justícia social.
Quart. Traslladar aquest acord, als centres educatius de Badia del Vallès, a les AMPAS, al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes.

11. CONTRA LA DISMINUCIÓ DELS AJUTS
DISCAPACITAT I DIFICULTATS ESPECIALS

DE

L’ESTAT

A

PERSONES

AMB

La secretària llegeix la proposta d’acord i seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la
senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural, que diu: “Primer
comentar que aquesta moció la vam presentar a instàncies de la Fundació Tallers, que com
sabeu es una entitat que treballa en el nostre territori amb persones amb discapacitat, inserció
laboral d’aquestes persones, i com que compartíem totalment l’esperit de la moció per això la
vam presentar. Es una derivació potser de la moció que hem presentat abans respecte de la
disminució en el pressupost de les politiques actives d’ocupació, però aquesta és concreta en
com afecta aquesta disminució a persones amb discapacitats o amb dificultats especials per a
la seva inserció. A la gestió dels centres especials de treball, es treballa per a donar eines
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específiques concretes a les necessitats d’aquestes persones, per a tenir més possibilitats
d’inserció en el mercat laboral. Si aquest treball no es pot dur a terme en aquests centres
especials, aquestes persones veuran reduïda notablement les seves possibilitats d’inserció en
el mercat laboral. Creiem que la Generalitat hauria de tenir una especial sensibilitat amb
aquests col.lectius que son potser els més dèbils dintre dels més dèbils, i s’ha de fer l’esforç en
tots els serveis que em anat mencionat al llarg d’aquesta sessió del Ple, però potser en aquest
específicament s’hauria de fer un esforç per a assegurar els recursos necessaris per a poder
mantenir aquests centres especials de treball i la sostenibilitat de les entitats que treballen amb
aquests col.lectius, perquè sinó, es veuen amb una situació de marginació molt greu. Es que
no cal dir molt, es que hi ha coses que no s’haurien de poder tocar, i com diu la samarreta del
senyor Sergio Escribano, això si que no”.
Seguidament pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“Nada más decir, porque prácticamente ya lo ha dicho todo la señora Raquel, y compartimos el
espíritu de la moción al completo, y votaremos a favor”.
Intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu: “Només dir
també que compartim l’esperit de la moció, hem remeto al que he dit anteriorment respecte a
les polítiques d’ocupació, i agrair les modificacions que el text original ha experimentat,
especialment la incorporació dels acords que des del nostre grup polític hem demanat.
Gràcies,i nosaltres evidentment votarem a favor”.
Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu:
“Nosotros votaremos a favor de esta propuesta. El dia 20 de mayo acompañábamos a 20.000
personas discapacitadas a Arco del Triunfo y era realmente conmovedor, triste, que unas
medidas injustas, inhumanas, innecesarias, vayan dirigidas hacia un colectivo de los más
vulnerables de este país. Recortar esos 252 millones de euros a unas personas que si no se
les ayuda a mantener y a conservar sus puestos de trabajo, es condenarlos a que se mueran
podridos con sus familias porque no tienen otra alternativa. Las cosas son así de duras, tal
cual, mientras que se está hablando de 23.000 millones de euros para salvar a un banco que
es el nido de la mayoría de los dirigentes del PP, Bankia, Cajamadrid. Estamos hablando de
cosas como estas. Estamos hablando de cosas tan reales como estas. Entonces, es injusto
que nosotros de alguna manera estemos mirando para otro lado cuando estas personas que
no tienen otra alternativa, es que no tienen nada, es que son los más inútiles, los más
excluidos de esta sociedad. De verdad son los más excluidos de esta sociedad y nosotros no
podemos ser cómplices con esto. Para nada. Y aquí hay que decir basta ya. Basta ya de llevar
tanto sacrificio, y tanto dolor y tanto sufrimiento, y es la tercera vez que repito estas dos
palabras. Sufrimiento y dolor a nuestra sociedad. Es la tercera vez que lo repito en este pleno,
porque creo que vale la pena decirlo. Porque vale la pena llamar las cosas por su nombre. Y
ya está bien. Si no estamos nosotros con ellos, nadie va a estar. Si no les defendemos
nosotros en este pleno, nadie les va a defender, nadie porque a los hemos nos remitimos, y
todas las otras propuestas que hemos ido aprobando anteriormente vienen a reflejar esto.
¿Hasta donde? Hasta donde nos quieren llevar. Basta ya. Hay que mantener y hay que apoyar
y defender a los centros especiales de trabajo y a este colectivo que es el más vulnerable y el
más sensiblemente excluido de esta sociedad”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del
PP, que diu: “Voy a intentar no mezclar los churros con las meninas. A ver, los discapacitados
en la medida que sea, desde luego que no podemos permitir que sea un sector...lo bueno
sería que no tuviéramos que presentar esto, porque tanto discapacitados con cualquier tipo de
minusvalía como cualquier otra persona que no la tenga, tuvieran las mismas opciones y no
fuera necesario el hecho de decir, es que reclamamos las mismas oportunidades y los mismos
lugares de trabajo para las personas con una discapacidad, con una minusvalía, pero no es
así. Y como no es así, nos vemos en la situación de defender lo obvio, porque todos desde
luego estamos a favor de defender lo mismo, que todos, cualquier persona, al margen de la
limitación que tenga, física o psíquica, tiene derecho a una actividad, a un trabajo, además
está comprobado científicamente que es una de las mejores terapias de superación. Con lo
cual creo que todo lo que se diga es muy obvio por parte de todos. Desde luego que estamos
a favor. ¿Como no vamos a estarlo?”
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Intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Bé, senyora
Escriva, ni los mismos lugares de trabajo se está demanant, ni se estan demanant les mateixes
oportunitats, se estan demanant oportunitats. Quina societat estan creant vostès amb tanta
retallada? Quina societat estan creant? Jo sento vergonya de viure en un país que te un govern
que retalla un 57% les ajudes a qui no te res. Jo sento vergonya. Vostè abans parlava d’unes
retallades, que totes les retallades eren respectables. No. Aquesta no ho és. Aquesta, com
tantes, ni és respectable perquè a més es absolutament injusta. Absolutament injusta i immoral.
Partim de base d’una llei de dependència amb un pressupost absolutament esquifit, miserable,
mai no s’ha arribat a desplegar totalment, ni de bon tros. Llavors jo em poso en la situació d’un
pare que pugui tenir un nen amb un síndrome de Dawm, o que pugui tenir una esquizofrènia, o
que pugui tenir d’altres incapacitats greus. I vostès, els hi lleven qualsevol possibilitat de
desenvolupar-se com a persones, perquè per a aquell nano que està a la Fundació Tallers i
que està amb la gespa al Joan Oliver, allò es la seva vida. Ja no trauré, perquè seria...en fi, no
li vull parlar dels banquers, ni li vull parlar de tot allò que tots sabem, d’aquesta estafa global a
la que tots estem assistint, però sento vergonya de viure en un país que te un govern que
aplica les mesures que aplica el seu partit. El seu partit. Fa deu dies i acabo, assistí a l’acte de
reivindicació d’aquest col.lectiu tant important, sota el lema “això si que no”. I quina ha estat la
resposta del seu govern? Doncs va a ser que si. Va a ser que si, que mantenim les retallades
per a aquests centres especials de treball per a persones discapacitades. Doncs en fí...què li
puc dir? Que això si que no”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP,
que diu: “No se que parte no me ha entendido el Sr. Representante de la AEB, pero como
representante asimismo del PP en Badia del Vallès, he dicho que no estábamos en absoluto de
acuerdo con estas medidas. Y que cualquier tipo de persona, mucho más desde luego aquellas
que tienen un tipo de limitación, sea la que sea, tienen derecho como el que más. Hablo con
conocimiento de causa, y yo si que siento vergüenza. Y siento vergüenza por muchas cosas, a
veces incluso por personas de mi propio partido, pero mucho más cuando en determinado
momento representantes de formaciones políticas que estaban en el gobierno en Catalunya
hacen viajes a Jerusalén, como el Sr. Carod-Rovira, alardeando de unos gastos y unas cosas.
Puestos a sentir vergüenza, todos hemos de sentir vergüenza. Las propias las primeras, y las
ajenas después”.
L’alcaldessa diu: “Per cert que aquell dia va ploure molt. Ens vam mullar una mica, a l’anada i a
la tornada. I no el vaig veure, senyor Duran. Que no em vaig trobar amb vostè el dia de la...”
Es passa a la votació de la proposta presentada, la qual s’aprova per unanimitat.
S’acorda:
Atès que el Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 contempla una disminució
de la partida per a Polítiques Actives d’Ocupació per a les Comunitats Autònomes en un import
del 56,92%, a Catalunya representa més de 252 milions d’euros.
En una situació de crisi global, aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions de
protecció per als col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones amb
discapacitat o trastorn mental amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball.
Per aquesta raó, s’acorda:
Primer. Instar al govern de la Generalitat a aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per
a les persones amb discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels
serveis d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport, i dels
Centres especials de Treball.
Segon. Instar al govern de la Generalitat a aprovar de manera consensuada amb totes les
organitzacions del sector, un Pla estratègic pels CET que, a partir de la singularitat i
especificitat d’aquests centres a Catalunya, contempli mesures per a la seva sostenibilitat,
reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir la seva viabilitat financera i la seva
competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de línies de negoci viables, formació i inversió.
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Alhora, aquest Pla, també haurà de contemplar un model integral que inclogui les quanties de
les subvencions en funció dels graus de discapacitat, característiques empresarials del centres
i localització territorial d’aquests.
Tercer. Demanar al govern de la Generalitat el manteniment dels ajuts als Centres especials de
treball d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball
de fins el 75 % del salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat amb
especials dificultats.
Quart. Demanar al govern de la Generalitat que garanteixi la subvenció del cost salarial
corresponent al lloc de treball de fins el 75% del salari mínim interprofessional es puguin acollir
els centres especials de treball que creïn nous llocs de treball ocupats per persones amb
discapacitat amb especials dificultats.
Cinquè. Constatar la necessitat de l’aportació per part de l’Estat del 75% del salari mínim
interprofessional de les persones amb discapacitat amb especials dificultats.
Sisè. Demanar al govern de la Generalitat que garanteixi els serveis d’inserció a l’empresa
ordinària per a persones amb discapacitat amb especials dificultats.
Setè. Demanar al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat que les aportacions d’ambdós
governs per assolir els punts 2 i 3 d’aquesta moció en cap cas siguin inferiors a les de l’any
2011
Vuitè. Demanar a tots els partits presents en les Corts Espanyoles que, a través dels
mecanismes legals oportuns, facin tot el que sigui possible per tal que els Pressupostos
Generals de l’Estat incloguin una partida que garanteixi aquesta aportació.
Novè. Aquest ajuntament continuarà incorporant clàusules socials en els processos de
contractació pública que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i
productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres Especials de Treball
d’iniciativa social.
Desè. Notificar el present acord al Govern d’Espanya, al Departament de Benestar Social al
Departament d’Empresa, Ocupació i Familia de la Generalitat i als grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats i a la Fundació Tallers Catalunya.

12. MOCIÓ PP: CONTRA LA PERSECUCIÓ DE LES MINORIES I A FAVOR D E LA
LLIBERTAT DE PENSAMENT, EXPRESSIÓ I RELIGIÓ
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP,
que diu: “En primer lugar disculpo a los regidores que se han ausentado, porque Saray se ha
mareado y la está acompañando Pablo, y era quien tenía que defender esta moción.
Básicamente lo que nos promueve a presentar esta moción es algo tan simple y tan
complicado a la vez como el derecho a la vida. Creo que lo justifica suficientemente el hecho
de que Asia Bibi una mujer pakistaní, por una decisión propia. Disculpadme pero estoy...”
L’alcaldessa diu: “Si le parece cedemos la palabra al resto de grupos y ahora retomamos la...”
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“Nada más decir que esta moción la votaremos a favor, ya que estamos hablando de una vida
humana, que está condenada a la horca por el simple hecho de ser cristiana. No lo
comprendemos en una sociedad democràtica. Entendemos que tampoco es en nuestro país
donde la están juzgando, pero creo que tendríamos que hacer todo lo posible para que esta
mujer no fuera ahorcada en los tiempos que estamos”.
Intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu: “Nosaltres
voldríem agrair al PP la incorporació dels nostres comentaris. D’entrada hem demanat eliminar
aquells paràgrafs que feien al.lusió a la llei musulmana, perquè sentim ampli respecte per la
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cultura de l’Islam i també som conscients de que una cosa son els dictàmens del seu llibre
sagrat que es el Corà, i d’altra banda tota l’aplicació que fa el poder, es a dir, tot el ventall
judicial que en aquests països normalment no n’hi ha separació entre el poder judicial i el poder
religiós, però entenem que es una interpretació de l’home, no de la cultura, per tant vam
demanar que ho traiessin D’altra banda, les referències a l’apostasia, nosaltres defensem que
els estats han de ser laics o com a mínim que no es posicionin en temes religiosos, i per tant en
aquest cas. Evidentment donarem suport a això perquè estem parlant de vides humanes i de
fet, considerem que absolutament res en aquest planeta i molt menys paraules abstractes o
metafísiques puguin servir d’excusa per a atemptar contra els drets humans de ningú,
independentment de res”.
Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Sin
que sirva de precedente, apoyaremos esta propuesta traida a la sesión plenaria de hoy por el
PP por varios motivos. Uno es muy sencillo, que esta fuerza política que yo represento
defiende el derecho a la vida, ya sea musulmán, cristiano o evangelista, ya sea tratado en
Pakistán o en EEUU o donde sea. Y si estamos defendiendo el derecho a la vida, pues
estamos en contra de la pena de muerte, y daremos apoyo a la propuesta llevada por el PP”.
A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que
diu: “L’AEB donarà recolzament a aquesta moció. Agrair el PP que hagi tingut en consideració
les nostres propostes, i manifestar aquesta sobtada defensa de les minories del PP”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme
i Medi Ambient, que diu: “El grup municipal socialista votará favorablemente a esta moción,
pero creo que habría que puntualizar algunas cosas. No es tanto la cuestión de que en este
mundo, en esta sociedad en que vivimos, desgraciadamente un derecho individual, que es un
derecho individual que construye el concepte de ciudadanía como es la libre elección de lo que
quieres creer o dejar de creer, pues en ciertos paises o en ciertos estados ese derecho no se
respeta. Hoy hablamos de un caso concreto o unos casos concretos, pero desgraciadamente la
libertad, que en el fondo estamos hablando de eso, de poder elegir libremente el ejercicio de la
libertad, hoy en dia en nombre de no se que libro sagrado o en nombre de no se que santo,
desgraciadamente se está persiguiendo, castigando o por el hecho de no profesar una religión,
o por el hecho de profesar una religión concreta que no sea aquella, desgraciadamente no
existe la libertad individual y por lo tanto los derechos civiles, sociales y políticos básicos donde
un ser humano se puede desarrollar. Por lo tanto votaremos que si, aunque creemos que hay
mucho que hacer”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP,
que diu: “Muy brevemente y primero pedir disculpas, y en segundo lugar agradecer a todas las
formaciones políticas tanto las aportaciones como los buenos ojos con los que han mirado
nuestra propuesta, y desde luego que si que hay cosas que son fundamentales y que son muy
obvias, en las que a pesar de tener diferente color político todos estamos de acuerdo”.
Es procedeix a la votació de la moció presentada, la qual es aprovada per unanimitat.
S’acorda:
El pasado mes de junio de 2009 Asia Bibi, mujer humilde, campesina y cristiana pakistaní fue
recriminada por sus compañeras a causa de su fe y apresada por la policía. El 8 de noviembre
de 2010 fue condenada a muerte por un tribunal de Nankana, distrito de la provincia del
Punjab, por haber cometido el gran delito de blasfemia contra el santo Mensajero de Mahoma
tal como recoge el artículo 295 del código penal de Pakistán.
El 4 de enero de 2011, Salman Taseer gobernador de la provincia del Punjab que había
asumido la defensa de Asia Bibi, fue asesinado en Islamabad. El Ministro de las minorías,
Shanbaz Batí, decidió entonces aislarla por su seguridad. Lamentablemente, la situación ha
empeorado para esta madre de 5 hijos ya que desde entonces no ha vuelto a ver la luz del día.
Estamos ante la primera mujer cristiana condenada en Pakistán bajo la Ley de Blasfemia.
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Desde el momento de la condena hasta hoy, organizaciones cívicas y religiosas, instituciones
nacionales e internacionales y periodistas de todo el mundo occidental se han pronunciado
contrarios a la condena de esta mujer de 45 años en particular y contra la persecución de
minorías cristianas en general.
Recordemos las palabras del presidente de la Comisión Europea Duran Barroso, mostrándose
“profundamente preocupados por la violencia religiosa reciente que han sufrido las
comunidades y creyentes cristianos”. O el coraje de la periodista francesa Isabelle Bellet que
no duda en ser la voz de Asia Bibi y en recordar ante el consejo de derechos humanos de la
ONU que Pakistán firmó el compromiso de “respetar la libertad de pensamiento, de expresión y
religiosa”.
El de Asia Bibi no es el único caso. Youcef Nadarkhani de 34 años, pastor cristiano protestante
y padre de dos hijos, fue condenado a muerte por un tribunal de primera instancia en Irán por
dejar el Islam y convertirse al cristianismo.
Nadarkhani fue arrestado en octubre de 2009 y sentenciado a muerte en la horca. Sus
abogados apelaron al Tribunal Supremo de Irán que confirmó la sentencia, al entender que
había sido practicante durante su edad adulta (que según la ley musulmana es a los 15 años)
hasta su conversión a los 19. Aunque este extremo no se ha podido probar, la sentencia se
encuentra en fase de ejecución al entender el tribunal, que cuanto menos Youcef había nacido
en una familia musulmana.
Para revocar los cargos de apostasía, el tribunal que tiene que ejecutar la sentencia, le ofrece a
Youcef Nadarkhani la oportunidad de retractarse, ya que la ley exige que se le den a un
hombre tres oportunidades para retractarse de sus creencias y volver al Islam.
La Unión Europea, Francia, Gran Bretaña, México y Alemania, han condenado a Irán por
arrestar a Nadarkhani y han pedido su liberación inmediata.
Des de Badia del Vallès, siempre se ha mostrado un firme compromiso con la defensa de los
Derechos Humanos, un respeto intachable hacia las minorías y el más sentido reconocimiento
a todas las mujeres que sufren de uno u otro las interminables formas de violencia machista.
Por ello, el Grupo Municipal del Partido Popular de Badia del Vallès, sumándose a la presión
política internacional propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes
acuerdos:
Primero. Instar al Gobierno de España a seguir ejerciendo toda la presión política necesaria
para que el Gobierno de Pakistán firme la petición de indulto de Asia Bibi, garantice los
Derechos Humanos y derogue la norma contra la blasfemia.
Segundo. Instar al Gobierno d e España a seguir ejerciendo toda la presión política necesaria
para que el Gobierno de Irán firme la petición de indulto a Youcef Nadarkhani, garantice los
derechos humanos.
Tercero. Trasladar dichos acuerdos a las embajadas de Pakistán e Irán en España, a los
distintos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, al Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación.

13. MOCIÓ P X C : VIOLÈNCIA ANTISISTEMA
La secretària procedeix a donar lectura de la moció presentada pel grup municipal de PXC.
L’alcaldessa diu: “Abans de continuar. A veure, jo entenc que el ple és llarg i que de tant en tant
hem de parlar amb el del costat i que és normal, però intentem baixar la veu, almenys que no
se senti aquí el que s’està dient allà. Si us plau.
La senyora Antonia Escriva volia demanar la paraula perquè penso que havia fet una proposta
a PXC de modificació de contingut”.
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L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP,
que diu: “Es que hem proposat que el primer punt acaba “comndenar pública y rotundament la
violència. El segon sempre que...ho tinc apuntat en castellà, ho sento. “Siempre que las
razones lo justifiquen”. I el tercer punt incorporar “siempre i quando esto sea lo que proceda”.
Amb aquestes incorporaciones ara...”
L’alcaldessa diu: “Li ha quedat clar a la secretària? Queda grabado. Perfecto”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu:
“Primero agradecer a la Sra. Antonia Escriva las aportaciones que ha hecho aunque no se han
recogido por la Junta de Portavoces, pero bueno ya quedan reflejadas. Y simplente decir pues
eso, como bien dice la moción pues que una cosa es manifestarse por unas creencias que uno
tenga o por una huelga general, otra cosa son disturbios, quemar cosas y barricadas en las
calles, eso ya para nosotros se considera violencia urbana, que a veces también no dejamos
de decir que pagan justos por pecadores, que hay gente que está alli metida y no tiene nada
que ver, y luego acaba llevándose porrazos o detenido, etc. Pero no quita que nosotros
creemos que lo que hacemos en esta moción es condenar la violencia, simplemente decir que
para nosotros el que no condena la violencia pues simplemente la apoya de una manera u otra.
Nada más”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Pablo Ropero, regidor del grup municipal del PP, que
diu: “Decir que se debe condenar públicame y rotundamente la violencia sin distinción, primer
punto. Segundo, siempre que las razones justifiquen esta lucha. Tercero, siempre y cuando
esto sea lo que proceda, porque en ocasiones hemos visto casos de desproporcionalidad. Asi
que será favorable nuestro voto”.
Intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu: “Jo només volia
comentar que nosaltres votarem en contra d’aquesta moció no perquè no creguem que s’ha
d’aplicar el criteri de tolerància 0 contra la violència, crec que això tots els que estem aquí ho
podem sostenir. Però jo aquesta assimilació que es fa entre violència anti sistema i violència
urbana no. Ni la comparteixo ni la interpreto com a tal. Si que és veritat que Barcelona ha
incrementat la violència en els darrers anys, però incrementa la violència quan hi ha una
celebració de lliga, incrementa la violència quan hi ha una manifestació de treballadors,
incrementa la violència quan hi ha una manifestació del que aquí es denomina moviment
antisistema. El problema no es aquest, no es de la ideologia que està fent-se en cap cas. El
problema es, i potser això es culpa una mica dels mitjans de comunicació i de tots plegats, que
transmetem unes imatges que “la parte por el todo y el todo por la parte”, i això es un problema.
Què s’ha de fer? Tolerància 0 contra la violència, però no posar-li l’etiqueta a un grup o un altre
de violents, sinó anar a aquells violents que no tenen res a veure amb ideologia, i que es
dediquen simplement a aplicar la violència perquè si. Per tant, nosaltres votarem en contra no
pel tema de la violència, sinó per aquesta equiparació estranya que aquí es fa, que a mi em
sembla fins i tot perillosa i poc sana democràticament”.
Es procedeix a la votació. Es denega per majoria amb 13 vot en contra (PSC, AEB, ICV-EUiA,
CIU) 2 a favor (1 PP i 1 PXC) la següent moció:
Atès els greus aldarulls que van succeir a Barcelona el 29-M, dia de vaga gen eral que el
president d e la Generalitat de Catalunya el Molt Honorable senyor Artur Mas va qualificar
d’actes d’autèntica Kale borroka o el que és el mateix terrorisme de carrer. Fets que va
qualificar el conseller d’Interior Felip Puig com fruit d’una estratègia planificada de delinqüents i
gent amb instint criminal que reflecteix el pitjor de les expressions de la violència urbana.
Atès que l’alcalde de Barcelona, el senyor Xavier Trias, va estimar els danys fruit de la violència
urbana el dia 29 de març en mobiliari urbà a la ciutat de Barcelona en més de 200.000 euros i
que els danys a interessos privats i empresarials van ser molt considerables. Sumant a més, el
cost que suposa a les arques públiques mobilitzar a 9.385 agents de policia.
Atès que segons les pròpies autoritats, han manifestat que Barcelona s’ha convertit en la
capital antisistema de la violència urbana i que aquest col·lectiu aprofita qualsevol reivindicació
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o festa del poble català per fer mal tant als nostres béns públics i privats com a la imatge de la
capital de Catalunya a l’estranger.
Atès que fets molt similars es van produir el passat 15 de juny a les portes del Parlament de
Catalunya on molt representants polítics del poble escollits democràticament van ser insultats,
escridassats i en alguns casos agredits. Fets que van provocar que el president de la
Generalitat hagués d’entrar al Parlament en helicòpter donant una imatge totalment perjudicial
per Catalunya.
Per tots aquests motius, el grup municipal de Plataforma per Catalunya sol·licita al ple l’adopció
dels següents acords:
Primer. Condemnar pública i rotundament la violència.
Segon. Donar total suport des del nostre Ajuntament tant al Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya com al Ministeri de l’Interior en la seva lluita contra la violència
urbana, sempre que les raons ho justifiquin.
Tercer. Fer arribar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, als sindicats dels
Mossos d’esquadra SME-CCOO, SAP-UGT, Sindicat de Policies de Catalunya i Col·lectiu
Autònom de Treballadors de Mossos d’Esquadra un reconeixement públic de la seva feina,
sempre i quan això sigui el que procedeix
Quart. Donar suport a la Generalitat de Catalunya a l’hora d’instar al Ministeri de Justícia del
Govern de l’Estat Espanyol a que endureixi les penes per delicte de violència urbana i modifiqui
les lleis per tal d’actuar amb més fermesa contra totes aquelles que facin us de la violència de
carrer.

14. MOCIÓ AEB: CONTRA LA REPRESSIÓ DELS MOVIMENTS SOCIALS
Es dóna lectura de la moció presentada. Seguidament intervé el senyor Juan Carlos Santervás,
regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “En primer lugar agradecer las aportaciones del
PSC a las moción, y por desgracia comunicar desde aquí que esta moció es más actual que
nunca, porque entre ayer y hoy 8 personas más han sido detenidas por hechos ocurridos hace
3 meses. Personas que seguían su vida normal y en muchos casos muchas personas, como
pasó ya con las personas del 15M de la plaza Catalunya, simplemente se los llevan detenidos
para llevarlos a la ciudad de la Justicia para darles un reconocimiento judicial y ya les han
soltado a algunas de las 8. Es decir, está clarísimo la intención es a cuenta gotas meter miedo,
asustar y desde nuestro partido político lo tenemos clarísimo que esa es la intención que se
pretende desde el Departamento Interior y desde el gobierno de la Generalitat”.
Intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu: “Nosaltres no
compartim aquesta visió que vostè ha expressat, regidor Santervás. A veure, en relació al que
acabo de dir a la moció anterior. D’un temps ençà a Catalunya s’ha viscut greus incidents que
han concentrat xifres i xifres de persones als carrers, especialment a la zona central de la ciutat
de Barcelona, i aquests incidents com he dit abans, no son causats en cap cas pels participants
en les convocatòries, ni polítiques ni sindicals, ni esportives, sinó per grups que les aprofiten
per a organitzar aldarulls. I el problema que tenim es que s’ha observat que aquests grups
estan cada vegada més organitzats, que actuen de manera més planificada i que tenen una
clara intenció de provocar confrontacions amb la policia. Ara podria estendre’m i començar un
argumentari apel.lant a la forma de treballar, per exemple, de la London Police o de la policia
francesa, però aleshores vostès em dirien que tampoc estan d’acord amb això, etc. Per tant,
entrarien en un bucle que potser és absurd a aquestes hores. Però entenc l’esperit de la moció,
l’entenc, comparteixo enormement, alguna modificació que han fet, i per tant votarem a favor”.
Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Jo
sumándome a su agradecimiento, agradezco también que hayan aceptado alguna de las
aportaciones que hemos hecho a la moción que presenta el grupo político de la AEB, daremos
apoyo por supuesto y creemos que hay que ejercer y cuanto más unos derechos recogidos en
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nuestro ordenamiento jurídico, el derecho a manifestarnos y a decir con claridad lo que no nos
gusta y hacer propuestas de solución y de salida a la situación actual”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Pablo Ropero, regidor del grup municipal del PP, que
diu: “Como siempre el PP de Badia se muestra respetuoso con las decisiones judiciales. No
obstante creemos en torno a este tema que se ha politizado bastante. Seguimos siendo
respetuosos con las decisiones judiciales, así que nuestro posicionamiento será de
abstención”.
Seguidament pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho Aceituno, tinent d’alcaldessa
d’Urbanisme i Medi Ambient, que diu: “Para decir que nuestro grupo municipal votará
favorablemente la moción presentada por la AEB. Agradecer la aceptación de nuestras
aportaciones, y comentar que si que es verdad, Sr. Pablo, de que se está politizando este
tema, pero quizá lo que nos tenemos que fijar es que la politización que se está haciendo de
este tema va más encaminada a la criminalización preventiva del derecho a huelga, derecho a
manifestación, del derecho a quejarte y a patelear que no en otra dirección, y esto nos tiene
que poner sobreaviso porque se suma a todo ese tsunami que se está produciendo en Europa
y en nuestro estado, en Catalunya también, de atacar las bases sociales y cívicas que
sustentan este estado en todos los frentes: económicos, laborales, formativos, y también en
uno fundamental que es el que si no te parece bien, no te gusta lo que están diciendo o
proponiendo aquellos que han sido elegidos para gobernar, tu única solución pasa por callarte,
aceptarlo y agachar la cabeza, y ese es el mensaje que se está lanzando. Y yo creo que ese
mensaje es un retroceso en 30 años de democracia que llevamos, y sobre todo en una
tradición en la que yo pensaba que el PP estaba anclada, que era la tradición liberal en el
ejercicio de la libertad individual de las personas. Pero bueno, quizá esos anclajes no están en
este PP”.
Es procedeix seguidament a la votació de la proposta, aprovant-se per 13 vots a favor (PSC,
AEB, ICV-EUiA, CiU), 2 abstencions (PP) i 1 vot en contra (PXC).
S’acorda:
Atès que el Ple municipal celebrat el passat 25 de abril de 2012 va aprovar per majoria la moció
anomenada - De condemna davant la insòlita presó preventiva aplicada als estudiants del 29M.
Atès que Laura Gómez, Javier Tadeo ,Ismael B.A i Daniel A. estan en llibertat amb càrrecs.
Atès que la Comissió de Defensa del Col·legi d’Advocats de Barcelona va realitzat un
pronunciament en el qual va considerar excessiva la presó incondicional i denuncia que la
“política repressiva contamina el funcionament de la justícia”.
Atès que en un comunicat emès per sindicats de tot l’Estat espanyol en que se subratlla que els
empresonaments responen únicament a la voluntat de perseguir “qualsevol dissidència política,
social o sindical”.
Atès que la La llista de possibles imputats solament és per a suposats delictes de desordres
públics en manifestacions, quedant excloses d'aquestes llistes suposats delinqüents que
causen més alarma social com:delictes sexuals, abusos policials ,corrupció financera i política...
Atès que Amnistia Internacional ha denunciat en el seu informe anual sobre els drets humans al
món, l’"ús excessiu de la força" per part dels Mossos d'Esquadra en les manifestacions del
moviment 15-M i en protestes estudiants, fent especial esment del desallotjament de la plaça
de Catalunya el 27 de maig del 2011, quan els agents antiavalots van carregar contra els
indignats.
Per tot això s’acorda:
Primer- Denunciar que l’escalada repressiva progressiva iniciada pel departament d’interior pot
suposar una involució democràtica en drets bàsics per a la ciutadania.
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Així mateix volem remarcar l'excepcionalitat penal, processal i penitenciària que ha caracteritzat
l'empresonament de Laura Gómez,Javier Tadeo ,Ismael B.A i Daniel A.
Segon- Demanar la retirada de tots els càrrecs de Laura Gómez, Javier Tadeo ,Ismael B.A i
Daniel A.
Tercer- Demanar el tancament definitiu de la pàgina web de col·laboració ciutadana del
Departament d’Interior ja que conculca el dret a la privacitat, a la imatge i a la presumpció
d’innocència.
Quart- Traslladar aquest acord al Departament d’Interior i de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.

15. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE LA NÚM. 1027/11 FINS LA
321/12
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:
Núm. 1027/11, de 30 de desembre, d’aprovar les relacions comptables d’ingressos
1107, 1108, 1109, 1110, 1111 i 1112, corresponents al mesos juliol a desembre de
2011, pels conceptes de liquidacions d’ingrés per rebut i directe, així com a certificacions
de descobert de tributs i preus públics liquidats.
Núm. 1028/11, de 30 de desembre, de concedir subvencions a diferents entitats i
associacions, d’acord amb la proposta de l’acta de la Comissió encarregada d’estudiar i
valorar els projectes presentats.
Núm. 1029/11, de 30 de desembre, de fer una aportació al Consell Comarcal del Vallès
Occidental de quantitats rebudes per la Generalitat de Catalunya en concepte de foment
de la prestació supramunicipal de serveis.
Núm. 1030/11, de 30 de desembre, d’aprovar la creació d’una partida pressupostària
amb dotació 0,00 pel pressupost de 2011, a nivell orgànic, funcional i econòmic.
Núm. 1031/11, de 30 de desembre, d'aprovar I'expedient núm. 39/2011, de generació
de crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2011.
Núm. 1032/11, de 30 de desembre, d’acordar l’aplicació de l’increment de 1,5% en les
factures del servei de recollida de residus de neteja viària i neteja del mercat
municipal, a partir de juny de 2009.
Núm. 234/12, de 27 de març, de prendre coneixement de les obres a realitzar per la
senyora M. Carmen Barba Garcia, titular de la parada núm. 52 del mercat municipal, i
aprovar la liquidació provisional de la taxa per permisos d’obres no subjectes a llicències
urbanístiques per import de 16,70 euros.
Núm. 235/12, de 4 d’abril, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 10 d’abril
de 2012.
Núm. 236/12, de 10 d’abril, de nomenar la senyora M. Dolors Gómez Couto tresorera
accidental per absència del titular, durant els dies 10 al 13 d’abril, ambdós inclosos.
Núm. 237/12, de 13 d’abril, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 17
d’abril de 2012.
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Núm. 238/12, de 12 d’abril, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 2/2012,
atesa la sol.licitud presentada per una ciutadana per haver sofert una caiguda en la via pública.
Núm. 239/12, de 3 d’abril, d’estimació de les al.legacions presentades en la relació 12017920,
sobreseient els expedients incoats per infraccions de circulació i procedint al seu arxiu.
Núm. 240/12, de 30 de març, d’estimació de la reclamació patrimonial interposada pel
senyor Francisco Gandia Ribera, i abonar-li la quantitat de 148,75 euros en concepte
d’indemnització pels danys soferts.
Núm. 241/12, de 5 d’abril, d’acceptar la renúncia presentada per la senyora M. del Mar
Saldaña Carreras a l’expedient de reclamació patrimonial núm. 12/2011, i en
conseqüència procedir al seu arxiu.
Núm. 242/12, de 11 d’abril, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12019029 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. 243/12, de 11 d’abril, d'autoritzar la senyora Raquel Sánchez Matarín l'OVP
mitjançant la instal.lació de terrassa, davant el local ubicat al C/ Menorca, 2, durant el
període de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2012.
Núm. 244/12, de 2 d’abril, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12017810 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. 245/12, de 2 d’abril, de desestimació dels recursos presentats als expedients
sancionadors de la relació 1100000141, confirmar les sancions imposades i notificar-ho
a l’ORGT.
Núm. 246/12, de 3 d’abril, de desestimació de les al.legacions presentades als
expedients sancionadors de la relació 12017921, imposar les sancions imposades que
es fan constar, i notificar-ho a l’ORGT.
Núm. 247/12, de 4 d’abril, de nomenar el senyor Eloi Plans Renom, amb la categoria d’oficial
de manteniment-conserge per tal de cobrir la vacant accidental per situació d’IT del funcionari
Àngel Moltó Sierra, no abans del dia 10 d’abril de 2012 i fins la reincorporació del funcionari
substituït.
Núm. 248/12, de 9 de març, de nomenar funcionaria interina la senyora Mireia Estrada
Palmero, no abans del dia 12 de març de 2012 i fins el 10 de setembre de 2012, data de
finalització dels permisos atorgats a la funcionària a qui substitueix per maternitat,
senyora Núria Vallelado Vila.
Núm. 249/12, de 10 d’abril, de prendre coneixement de les obres a realitzar pel senyor
Abdelmoubin Lassari 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. 250/12, de 17 d’abril, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora M. Carmen Cano Caviedes.
Núm. 251/12, de 10 d’abril, d’adscriure al funcionari senyor Francisco Caballero
Calderón al lloc codi 300605, (auxiliar de manteniment-conserge), i adscriure al
funcionari senyor José Fernández González al lloc 420607 (auxiliar de mantenimentconserge).
Núm. 252/12, de 18 d’abril, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 120020003 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. 253/12, de 18 d’abril, de desestimació dels recursos presentats als expedients
sancionadors de la relació 1200000039, confirmar les sancions imposades i notificar-ho
a l’ORGT.
Núm. 254/12, de 11 d’abril, d’aprovar el document comptable d’autorització de crèdit per
import de 2.500,00 euros, destinat a portar a terme el desplegament del WIFI, punt
d’interconnexió Comunitat de Propietaris de l’av. Costa Brava, 18, i de conformitat amb
el conveni signat amb data 21 de març de 2011.
Núm. 255/12, de 18 d’abril, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona, dins del Pla de
Concertació de 2012, diverses subvencions en matèria de Medi Ambient.
Núm. 256/12, de 12 d’abril, d’autoritzar l’OVP a la senyora Conxa Hurtado Sánchez el
dia 23 d’abril, amb instal.lació d’una parada de venda de llibres.
Núm. 257/12, de 17 d’abril, d’aprovar i subscriure un conveni de col.laboració per a la
formació pràctica en centres de treball, amb el Centre de Secundària Institut de Badia del
Vallès.
Núm. 258/12, de 19 d’abril, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 23
d’abril de 2012.
Núm. 259/12, de 13 d’abril, de nomenament de funcionari interí del senyor Javier Ramos
Casorran, per tal de cobrir la vacant accidental del lloc d’agent de la Policia Local,
originada per la situació de comissió de serveis del funcionari senyor José Antonio
Martínez Pedrero.
Núm. 260/12, de 28 de març, de justificar la subvenció atorgada per la Generalitat de
Catalunya, en el marc del PUOSC 2004-2007, per les obres de la urbanització de l’av.
Burgos, per valor de 109.425,44 euros.
Núm. 261/12, de 18 d’abril, autoritzar l’OVP a la senyora Rosario Prieto Muriana, des del
dia 1 de maig fins el 30 de setembre de 2012, amb la instal.lació de terrassa exterior a
l’av. Costa Brava, 7, baixos.
Núm. 262/12, de 18 d’abril, autoritzar l’OVP al senyor Felipe Reguera Castro, des del dia
1 d’abril fins el 31 de juliol de 2012, amb la instal.lació de terrassa exterior a l’av. Costa
Brava, 8.
Núm. 263/12, de 18 d’abril, de liquidar d’ofici a la senyora Josefa Utrillas Torres les
taxes per l’OVP, des del dia 1 de gener fins el 30 d’abril de 2012, amb la instal.lació de
terrassa exterior a l’av. Burgos, 20.
Núm. 264/12, de 18 d’abril, autoritzar l’OVP al senyor Joaquín Nogués Conesa, des del
dia 1 de gener fins el 31 de desembre de 2012, amb la instal.lació de terrassa exterior a
l’av. Burgos, 14.
Núm. 265/12, de 17 d’abril, d’autoritzar l’OVP a la senyora Pilar Paz, en representació
d’ICV-EUiA, el dia 23 d’abril, amb instal.lació d’una parada de 20 m2 a la Plaça Major.
Núm. 266/12, de 19 d’abril, de comparèixer i oposar-me al recurs ordinari 101/2012-A2,
interposat contra la desestimació del procediment de reclamació de responsabilitat
patrimonial 10/2008.
Núm. 267/12, de 20 d’abril, de convocatòria del Ple municipal ordinari pel dia 25 d’abril
de 2012.
Núm. 268/12, de 20 d’abril, de comparèixer i oposar-me al recurs ordinari 689/2010-F,
interposat contra la desestimació del procediment de reclamació de responsabilitat
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patrimonial 2/2010.
Núm. 269/12, de 20 d’abril, de comparèixer i oposar-me al recurs de procediment
abreujat 618/2011-C, interposat contra el silenci administratiu del procediment de
reclamació de responsabilitat patrimonial 3/2008.
Núm. 270/12, de 20 d’abril, d’estimació dels recursos presentats de diferents expedients
sancionadors, anul.lar les sancions, i notificar-ho a l’ORGT.
Núm. 271/12, 20 d’abril, d’estimació dels recursos presentats de diferents expedients
sancionadors, anul.lar les sancions, i notificar-ho a l’ORGT.
Núm. 272/12, de 12 d’abril, d’aprovar el document comptable ADO per import de 462,50
euros, corresponent a l’activitat de natació adaptada per a persones amb discapacitat.
Núm. 273/12, de 20 d’abril, de reconèixer al senyor Mariano Pérez Fraile la consolidació
de grau personal corresponent al nivell 26, amb efectes del dia 1 d’agost de 2011.
Núm. 274/12, de 30 de març, d’ampliar la jornada setmanal del senyor Miguel Angel
Callejas Mediavilla, amb efectes del dia 1 d’abril de 2012, i per adequar la jornada a les
necessitats d’obertura del Casal d’Avis.
Núm. 275/12, de 30 de març, d’estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial
11/2011, i en conseqüència abonar a l’interessat la quantitat de 1.381,75 euros en concepte
d’indemnització pels danys soferts.
Núm. 276/12, de 24 d’abril, de variacions de la nòmina de personal, corresponents al
mes d’abril de 2012.
Núm. 277/12, de 25 d’abril, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Mamadou Saliou Diaby.
Núm. 278/12, de 23 d’abril, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12021351 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. 279/12, de 23 d’abril, de concessió d'ajuts de fons social segons Conveni i Acord
regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, corresponents
al mes d’abril de 2012.
Núm. 280/12, de 20 d’abril, de declarar extingit el nomenament interí de la senyora Estefania
Castro Abollado, per haver-se reincorporat la treballadora substituïda.
Núm. 281/12, de 26 d’abril, de convocatòria de Ple extraordinari pel dia 2 de maig de 2012.
Núm. 282/12, de 26 d’abril, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 30 d’abril de
2012.
Núm. 283/12, de 23 d’abril, d’autoritzar l’OVP a la senyora Remedios Fernández Santiago, per
a la col.locació d’una parada de 4 m2 destinada a la venda de flors, durant el dia 6 de maig de
2012.
Núm. 284/12, de 23 d’abril, d’autoritzar l’OVP al senyor Luis Rolando Cotacachi Vega, per a
l’actuació d’un grup musical de meditació a la plaça Major, durant els dies 26 d’abril fins el 28
de juny de 2012.
Núm. 285/12, de 19 d’abril, autoritzar l’OVP al senyor José Alburquerque Hernández,
des del dia 1 d’abril fins el 30 de setembre de 2012, amb la instal.lació de terrassa
exterior a l’av. Burgos, 2.
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Núm. 286/12, de 19 d’abril, autoritzar l’OVP a la senyora Vanessa Real Garcia, des del
dia 1 de maig fins el 31 de juliol de 2012, amb la instal.lació de terrassa exterior a l’av.
Burgos, 38 baixos.
Núm. 287/12, de 23 d’abril, d'autoritzar el senyor Quanhou Lin l'OVP mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local ubicat al C/ Oporto, 13, durant el període de l’1 de
gener fins el 31 de desembre de 2012.
Núm. 288/12, de 20 d’abril, d’autoritzar l’OVP pels dies de la Festa Major, amb la
instal.lació de parades per a la venda d’artesania, a diferents sol.licitants.
Núm. 289/12, de 19 d’abril, d’aprovar a la senyora Jessica Garcia Sánchez, les liquidacions
d’ofici corresponents a l’instal.lació d’una terrassa exterior de 12,88 m2. davant el local ubicat al
carrer d’Eivissa, 3, durant el període del dia 1 de març fins el 30 d’abril, sense la preceptiva
llicència d’ocupació.
Núm. 290/12, de 27 d’abril, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents
persones, per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 30 de març al 27
d’abril de 2012.
Núm. 291/12, de 26 d’abril, d’autoritzar l’OVP a la senyora Sarai Fernandez Navarro, per a la
col.locació d’una parada de 4 m2 destinada a la venda de flors, durant el dia 6 de maig de
2012.
Núm. 292/12, de 26 d’abril, de donar de baixa del padró del mercat ambulant la senyora
Enriqueta Vargas Amaya, com a titular de la parada 136-137, amb efectes del dia 1 de
maig de 2012.
Núm. 293/12, de 2 de maig, de paralitzar i arxivar l’expedient de baixa d’ofici 09/12, atès
el canvi de residència efectuat amb data 19 de març de 2012.
Núm. 294/12, de 2 de maig, de paralitzar i arxivar l’expedient de baixa d’ofici 08/12, atès
el canvi de residència efectuat amb data 8 de març de 2012.
Núm. 295/12, de 2 de maig, de disposició de les vacances del senyor José Manuel
Alejandre Medina.
Núm. 296/12, de 3 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 7 de
maig de 2012.
Núm. 297/12, de 4 de maig, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora M. Angeles Flores Broch.
Núm. 298/12, de 25 d’abril, d’aprovar la despesa de 275,00 euros, en concepte de
quota extraordinària per substitució d’un muntant d’aigua en el local comercial núm.
92.
Núm. 299/12, de 4 de maig, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de
diferents veïns, i finalitzar l’expedient de baixa d’ofici núm. 06/12, incoat a instància de
la senyora Mónica Villena Moreno.
Núm. 300/12, de 4 de maig, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de
diferents veïns, i finalitzar l’expedient de baixa d’ofici núm. 05/12, incoat a instància de
la senyora Noelia Flores Naranjo.
Núm. 301/12, de 4 de maig, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de
diferents veïns, i finalitzar l’expedient de baixa d’ofici núm. 04/12, incoat a instància del
senyor Kamal Aboroudi Louriki
Núm. 302/12, de 4 de maig, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de
diferents veïns, i finalitzar l’expedient de baixa d’ofici núm. 03/12, incoat a instància del
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senyor Pastor Mbomio Nsue Mangue.
Núm. 303/12, de 4 de maig, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de
diferents veïns, i finalitzar l’expedient de baixa d’ofici núm. 02/12, incoat a instància del
senyor Kamal Aboroudi Louriki
Núm. 304/12, de 4 de maig, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de
diferents veïns, i finalitzar l’expedient de baixa d’ofici núm. 01/12, incoat a instància del
senyor Pastor Mbomio Nsue Mangue.
Núm. 307/12, de 19 d’abril, autoritzar l’OVP a la senyora Mónica Priego, des del dia 1 de
maig fins el 31 d’agost de 2012, amb la instal.lació de terrassa exterior a l’av. Costa
Brava, 8.
Núm. 308/12, de 2 de maig, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 12022571 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. 309/12, de 17 d’abril, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Tania Moreno Ariza.
Núm. 310/12, de 27 d’abril, d’assignar el lloc de treball codi 300506, ocupat per la funcionària
senyora M. José Galindo Garcia, a l’Àrea de Governació i Serveis Generals, amb les mateixes
retribucions i condicions essencials de treball que venen desenvolupant-se fins ara.
Núm. 311/12, de 3 de maig, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros al senyor
José Luis Soto Martínez, sense interès i a compte de les retribucions del mes de maig.
Núm. 312/12, de 23 d’abril, de reconeixement de triennis a la senyora Sònia López Martínez, i
modificar l’import que s’abona al senyor Juan Antonio Serrano Jiménez en aquest concepte per
haver-se produït una errada.
Núm. 313/12, de 7 de maig, d’aprovar i subscriure un conveni de col.laboració per a la
formació pràctica en centres de treball, amb el Centre de Secundària Institut de Badia del
Vallès.
Núm. 314/12, de 7 de maig, d’inscripció definitiva en el Registre Municipal d’Entitats, de l’entitat
“Asociación para vivir mejor (Salud Mental)”, amb el núm. EAC 135-12.
Núm. 315/12, de 10 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 14 de maig
de 2012.
Núm. 316/12, de 11 de maig, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució, modalitat no conductor a la senyora Soledad Diaz Guillen.
Núm. 317/12, de 11 de maig, d'aprovar I'expedient núm. 05/2012, de generació de
crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2012.
Núm. 318/12, de 10 de maig, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 6/2012,
atesa la sol.licitud presentada per una ciutadana per haver sofert una caiguda en la via pública,
davant el número 19 de l’av. Via de la Plata.
Núm. 319/12, de 17 d’abril, d’aprovar el reconeixement d’obligacions per import de 3.612,68
euros, destinats a l’adquisició de 400 targetes T10 1 zona.
Núm. 320/12, de 8 de maig, de donar com a vàlida la llista de guanyadors del 42è Concurs
Nadal 2011, segons l’acta del jurat, i atorgar un primer premi per import de 300,00 euros.
Núm. 321/12, de 11 de maig, de prendre coneixement de les obres a realitzar pel senyor
Pedro Ruiz López, en representació de la Comunitat de Propietaris de Av. Mediterrània,
7, i aprovar la liquidació provisional de la taxa per permisos d’obres no subjectes a
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llicències urbanístiques per import de 16,70 euros.
Intervé seguidament el senyor Sergio Escribano, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu:
“Voldria preguntar sobre algunes resolucions, son les següents. Primer la 255/12, es una
sol.licitud a la Diputació d’una sèrie de subvencions per a fer un nou mapa de sorolls que ja en
tenim un de fet, mirar el tema de la qualitat de l’aire, que ja s’havia sol.licitat anteriorment en
algun ple anterior, i per a demanar papereres. Sobretot el tema del mapa de sorolls preguntem
quina intencionalitat tenim per a demanar una subvenció per a fer aquest estudi. Es a dir, si ens
ha de servir a l’Ajuntament per a justificar doncs cosetes que ens falten.
De la 260/12, que es la justificació del PUOSC 2004-2007, bàsicament basats en les obres
d’urbanització de la Burgos de 109.000 euros, simplement preguntem perquè s’ha justificat ara
quan han passat tants anys. Potser es una qüestió de burocràcia, potser no, perquè ens ho
expliqueu.
Després, de la 274/12 que implica l’ampliació, cosa que celebrem, de l’horari de treball d’un
treballador de la casa, en concret del conserge de la Llar d’avis que se l’ha ampliat l’horari de
treball a 27 hores setmanals. Preguntem que si dels dos treballadors que hi ha fent aquesta
feina, si només li heu augmentat al treballador les hores de treball a un i a l’altre no, i si és així
doncs ens agradaria, si no és en aquest Ple doncs en un informe que se que és preceptiu de
personal, saber perquè”.
Intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu: “Jo volia fer un
comentari respecte a la Resolució 254/12, en la qual s’aprova un document comptable de 2.500
euros per a portar a terme el desplegament wifi, punt d’interconnexió de comunitat de
propietaris tal tal. A la darrera reunió en la que es va comentar aquest tema, crec recordar que
tots els grups i ho dic de memòria, però crec recordar que tots els grups estàvem en contra de
que una instal.lació que ha de suposar el bé per a tota la comunitat, hagi de tenir una
conseqüència com aquesta, i potser aquests 2.500 euros son d’una altra cosa que no te res
que veure amb allò que vostè va comentar en aquella reunió, però m’agradaria saber-ho si fem
referència al que vostè va comentar, clar la pregunta passa a ser, com es que han portat a
terme això quan tots, fins i tot vostès, ens vam manifestar en contra d’aquest tema. I no soc
conscient de que això s’hagi comentat darrerament en cap Comissió. Si? No, no, això es va
comentar fa molt de temps en una reunió on la Montse ens va informar d’aquest tema, però jo
no sabia que això s’anava a executar finalment. O sigui jo ho he vist en aquesta Resolució, i el
contextualitzo, perquè vam fer moltes de reunions de seguiment sobre aquest tema, però no
se. Vull dir, demano informació. Deixem-ho així.
I l’altra pregunta que anava a fer ja la ha formulat el regidor senyor Escribano, que es la núm.
260/12 que clar, m’ha sobtat a mi també que com es que justifiquem unes obres que es van
acabar fa tants anys.
A més d’això, simplement aquella reflexió que ja cada mes fem quan veiem les Resolucions
d’Alcaldia, i que ara puntualment la regidora corresponent ens informa a cada Informativa
pertinent, que és exclamar-nos de la quantitat de reclamacions patrimonials que ja totes elles o
la gran majoria, hi ha vinculades a l’estat de la via pública”.L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICVEUiA, que diu: “Relacionado con esto de las reclamaciones sobre la via pública.
Reclamaciones patrimoniales. Yo tenía dos Resoluciones, la 240/12, del 30 de marzo, y la
275/12 del 30 de marzo también. Y claro, no es mucho dinero pero estamos hablando de 1.000
y pico euros, y en la Comisión Informativa yo lo comentaba, de un poco hacer censo de los
desperfectos de la via pública, tanto aceras como vallas perimetrales y cosas de estas, porque
la gente reclama cualquier tropezón y es normal, y en los tiempos que estamos donde se
pueda rascar alguna cosa, pues...entonces tenemos que intentar mantener la via pública de la
mejor manera que podamos, dentro de nuestras posibilidades”.
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i Medi
Ambient, que diu: “Sobre la Resolución de la subvención que hemos pedido, recuerden que
hace un par de meses, creo recordar o tres en este Pleno, también preguntaron sobre una
Resolución. El Plan en el que estamos sobre el tema del ruido o la calidad del aire, otra vez se
tiene que actualizar, y por lo tanto lo que hace este Ayuntamiento es recurrir a esos recursos
que tenemos, que son públicos y que de momento aún duran, que son de la Diputación de
Barcelona para poder hacer esa actualización de las mediciones. Que de estas mediciones,

41

este mapa, saldrá indudablemente que Badia tiene unos problemas graves y que por lo tanto
necesita esas medidas correctoras que tanto tiempo llevamos reclamando, que están
comprometidas, que están en fase de ejecución, en estudio, etc, etc., y que por lo tanto en
breve espero que se cumplan. Pero vamos, está en esta dirección y están presupuestadas ya
en el gobierno de la Generalitat de Catalunya para el 2012.
Sobre la otra Resolución es el PUOSC del carrer dels Infants. Y sencillamente cuando se
termina de hacer todo el expediente administrativo y se termina de justificar y ver que todo esté
correctamente, pues se pasa a cobrar la subvención que nos pertoca. Sencillamente es eso,
tiene un proceso, unas veces es más largo y otras más cortos. Está a su disposición por
supuesto, para todos los grupos municipales para poder ver el expediente”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa
d’Economia, que diu: “Al respecto de la ampliación de la jornada del trabajador del Casal
d’Avis, un poco lo que hemos hecho con esta ampliación de jornada es que pueda suplir tanto
fines de semana como posibles contingencias que surgieran de la persona que está entre
semana, también asuntos propios, también sustitución por vacaciones. Un poco por ese
motivo, para empezar a cubrir más el horario de apertura”.
Seguidament pren la paraula la senyora Montserrat Carbonell, regidora de Benestar Social que
diu: “Per a dir que recuperaré memòria i ja li explicaré, perquè no...”
2. PRECS I PREGUNTES
El senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, fa un prec i quatre preguntes:
2.1 Documentació plens
Sobre el prec, que ja que estem amb qüestions d’economia, ja s’havia fet en alguna altra
ocasió, però des del grup municipal de l’AEB demanaríem que tota la documentació de plenari
a ser possible, anés impresa en doble pàgina, ambla qual cosa ens estalviaríem uns diners,
això d’una banda.
2.2 Autocaravanes
D’altra banda, voldríem demanar a l’equip de govern que ha fet respecte el tema de les
autocaravanes en compliment de la moció que bueno, que va perdre el mes passat, però que
no per això no obliga a complir-ne.
2.3 Taxis
D’altra banda voldríem preguntar pel servei de taxis. Fa temps, crec recordar que al mes de
febrer, el servei del taxi va entrar a l’Àrea Metropolitana i tot havia de ser una millora
substancial del servei, i el que podem constatar es que simplement quan vas a buscar un taxi,
o les persones que van a buscar un taxi, doncs no acostuma a haver-hi taxis. No vol dir que no
puguin fer una trucada i puguin venir aquests taxis. Aleshores si s’han fet converses o quines
gestions s’ha fet amb el col.lectiu d’aquests taxistes de Badia, perquè ara si n’hi ha mai algun
taxi, es de fora de Badia, a més em consta perquè el conec personalment.
2.4 Dipòsit vehicles
També ens agradaria saber quines gestions ha fet l’equip de govern al Consell Comarcal pel
tema del dipòsit de vehicles.
2.5 Equipaments esportius
I finalment, en un compromís de la legislatura passada, ens agradaria saber quin es l’estat del
pla d’equipaments esportius.
L’alcaldessa diu: “Jo contestaré algunes i després passaré la paraula als regidors.
El tema del dipòsit de vehicles municipals, estem en contacte amb diversos municipis. El darrer
municipi que hem parlat i que probablement tindrem possibilitats per proximitat i per possibilitat
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de places és Sabadell, però bueno, que estem en converses, estaven mirant quina disponibilitat
de places podien tenir per a oferir-nos.
Després el tema del pla d’equipaments esportius, es va fer un pla d’equipaments amb un
pressupost d’inversions que evidentment en la situació financera en la que estem, el que si que
farem i es una de les coses que s’han pressupostat en el quadre d’inversions es una primera
fase del tancament perimetral per anar fent cosetes, que es la reparació de les instal.lacions
esportives municipals. Amb la resta és veritat que s’ha fet una feina molt ben feta, que tenim un
full de ruta per a anar fent coses segons tinguem...si, si, cap problema. Ja els hi passarem una
còpia del pla d’equipaments. Al Sr. Escribano li deixarem veure’l si ve a visitar-me al despaig”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme
i Medi Ambient, que diu: “Este mes desde su aprobación, lo que se está haciendo ahora mismo
es ver como podemos adaptar lo que hemos aprobado a la normativa actual, básicamente. La
guardia urbana tendrá que hacer su papel y valorarlo”.
L’alcaldessa diu: “Un petit aclariment, perquè el tema al final m’ha acabat il.lustrant. Segons
m’han dit els tècnics municipals, les autocaravanes estan considerades a efectes de la llei com
a vehicles, no com a caravanes, amb la qual cosa tenen la mateixa consideració, perquè es
retiren de la via pública amb més facilitat perquè no tenen la consideració de vehicles. Amb el
tema de les auto caravanes s’ha de començar amb la mateixa tramitació que per a qualsevol
tipus de vehicles, amb la qual cosa entra en la mateixa roda de notificacions, plaços i demés.
Sobre el tema del taxi, suposo que farem algun contacte amb l’associació del taxi perquè ens
diguin alguna cosa, en principi ens van garantir que hauria un cotxe sempre a Badia i que el
que farien es associar-se amb els municipis del voltant i amb un gps de tal manera que sempre
estarien localitzables, bueno es el mateix que ens van dir. Tenint en compte que ens han fet
arribar aquesta informació. Em posaré en contacte amb ells per a demanar-lis explicacions”.

16. PRESSA DE CONEXEMENT RENÚNCIA REGIDOR

Es dóna lectura de la proposta presentada. A continuació pren la paraula el senyor Sergio
Escribano, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Començaré dient que les paraules,
quan faig referència a regidors i regidores d’aquesta Corporació, van dirigits als regidors i
regidores del PSC, d’ICV-EUiA, CiU i al PP. Haig de dir que en l’àmbit personal, la veritat es
que m’he sentit molt bé, m’he sentit acompanyat. M’he trobat persones i he conegut persones
que m’han sorprès agradablement en totes les files, en tots els partits que he fet referència
abans. M’he convençut durant el pas dels anys que realment sou gent que es preocupa del
municipi i de la gent que hi viu en ell. He après moltíssimes coses , i per tant us ho faig d’agrair.
M’heu ajudat moltes vegades a prendre-les. Aquestes coses m’han servit en el plànol personal,
en el plànol laboral, en el plànol polític i per tant gràcies, i només dir que lluitar i treballar per la
ciutat que m’ha vist créixer i que m’ha ajudat a ser com soc, doncs ha estat per a mi un autèntic
plaer. Em l’àmbit polític he de dir que estic força en desacord amb les polítiques, amb les
macropolítiques que apliquen els partits que formeu part, tots i totes, i penso que els que estem
aquí, i faig referència a tots i a totes vosaltres, que els que estem aquí a peu del carrer doncs
realment les polítiques que fan els seus partits a nivell macro, estan molt lluny del que realment
moltes vegades i aquí ho demostrem ple rere ple amb votacions que van contràries al que
s’està aplicant a nivell macro per part dels vostres partits, doncs defensem. Penso que s’obeeix
a criteris i interessos que estan molt lluny del que jo, i estic convençut que molts de vosaltres
en molts aspectes, considerem que s’hauria de defensar. Aquí us demanaria si es que es pot
demanar per part meva alguna cosa a ningú, que tots i totes plegats doncs una mica de reflexió
que compto que ja hi es, una mica d’acció a la nostra ciutat i fora d’ella. Al sí dels vostres partits
que ens fa falta, al carrer i a dins vostre. No hi ha perquè arribar a pensar com jo penso perquè
només em faltaria això, demanar això, o pretendre-ho de qualsevol persona, però si per a
conservar l’esperança que encara tinc i que no he perdut, però per a conservar entre totes i tots
els que estem aquí baix, els que estem a baix podem amb els poquets que no només estan a
dalt, sinó que cometen el delicte de trepitjar-nos i de vulnerar els drets bàsics que ens han de
permetre viure amb dignitat. I no ho hauríem de permetre. No ho hauríem de permetre. Estic
convençut que en això estem d’acord tots i totes. Ho respecto a nivell personal, intento
respectar la vostra feina, crec que es una cosa que s’ha vist per part meva, aquest respecte, i
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espero que s’hagi vist, com a mínim ho he intentat,i alguns i algunes de vosaltres doncs fins i
tot he arribat a nivell personal a apreciar-vos, i espero que també s’hagi notat. Així que per tot
plegat, gràcies. No voldria marxat sense donar gràcies també a tota la gent que ha confiat en
mi durant tot aquest temps, a l’assemblea de l’AEB que m’ha permès ser regidor d’aquest
Ajuntament. Al Joan, la Montse, el Quim, el Juan Carlos, a la Concha que m’han acompanyat
fins aquí aquesta taula i no només això, sinó que hem compartit moltes més coses. També als
treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament, que la veritat es que sempre que els he
necessitat m’han tractat super bé, i per suposat i no podria deixar-ho de dir, a la meva família
que ha contribuït també a la meva feina regalant les hores que li pertanyen. Només dir-vos que
molt bona sort en tot el que feu per Badia, perquè ens fa falta. Gràcies”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, que diu:
“No estic d’acord. Es que com sempre que parleu vosaltres he de dir això...a veure, jo no
m’enrotllaré gaire i intentaré ser el màxim de breu possible perquè aquest es el moment del
Sergio i no dels altres, però simplement agrair haver pogut ser regidora al teu costat. Jo he
après molt dialogant amb tots vosaltres, soc de les que pensen que la realitat no hi ha una, sinó
que es la configuració de moltes perspectives diverses i això enriqueix moltíssim. Els diàlegs i
les discussions que hem tingut amb tots vosaltres i amb tu en concret, et vull agraït tota la feina
que fas, que has fet i que faràs per a Badia, aquí i a fora, i et desitjo la màxima sort possible en
aquesta nova etapa. Una abraçada”.
A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICVEUiA, que diu: “Gracias, Sergio. Por haber compartido estos momentos muchas tardes,
muchas comisiones informativas, muchas juntas de portavoces, muchas cosas en común por
Badia. Muchas, muchas. Yo creo que la gran mayoría. Y esto quiere decir que el frente es
amplio, que la lucha continua y que el enemigo lo tenemos enfrente. Lo tenemos enfrente, y
hay que seguir trabajando. Estos últimos cinco años lo has hecho. Lo has hecho desde esta
butaca, te hemos acompañado desde esta butaca, pero lo tenemos que seguir haciendo juntos
en la calle y donde haga falta. Gracias, Sergio”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP,
que diu: “Lo primero que quiero decir es que no somos el enemigo de nadie. Creo que...aparte
es que me molesta mucho que sea tan repetitivo con este tema, Sr. Argueta. Creo que todos
estamos trabajando para lo mismo. Pero bueno, no toca esto. Sergio, a pesar de tener
diferente color político, compartimos casi apellido. Yo soy escriba y tu no...pero si tengo que
decir que no hemos estado de acuerdo en muchas cosas y posiblemente en más de una
ocasión tanto uno como otro hemos pensando, será cabezota, es que no lo ve. Pero muy
brevemente tengo que decir que ha sido todo un lujo y un placer compartir mesa contigo, y
compartir comisiones, y ha sido un placer realmente. Gracias”.
A continuació intervé el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i Medi
Ambient, que diu: “Nos conocemos desde hace bastante tiempo. Tu tenías más pelo y yo
estaba más delgado y sin duda...a ver, yo creo que he intentado, a veces hay cosas que no se
pueden conseguir, que es no tratarte como un amigo. En muchos casos...Y creo que si algo
nos queda en la política municipal básicamente es la cercanía, la capacidad que tenemos todas
y todos por conseguir ese bien común que todos buscamos por distintos caminos, pero que al
final buscamos siempre lo mismo, y que personalmente, ¿Como decirlo? Te voy a echar mucho
de menos. Mucho de menos. Creo que has sabido ser un digno representante de esa
asamblea que representas, y de ese colectivo de personas que te han votado o que han votado
unas siglas y unos valores, que has sabido escuchar, que has sabido expresar tus opiniones,
que siempre personalmente he tenido en ti un apoyo, incluso cuando nos hemos discutido en
nuestras miradas nunca ha habido mal rollo, sino simplemente ese afecto de dos jóvenes
badienses que nos hemos criado aquí desde bien chiquititos, que hemos compartido muchas
cosas, que hemos trabajado mucho por Badia en proyectos comunes y también en proyectos
que cada uno ha elegido libremente, y que ha sido un lujazo conocerte, que cada 19 de mayo
me acordaré de ti sin necesidad de facebook, y que personalmente y políticamente siempre
tendrás en mi a un amigo, a un compañero, y que bueno, que te vaya bonito que seguro que si,
y no puedo tampoco evitar decir que en nombre del grupo municipal socialista que hoy soy
portavoz, te deseamos toda la suerte del mundo. Que esperamos tenerte por aquí, entre el
público. No te traigas palomitas y que muchas gracias por todo”.
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L’alcaldessa diu: “Bueno, yo también quiero decir dos cosas. Quiero felicitarte primero porque
has acabado tu faceta como regidor como eres, como persona. Creo que has hecho un
discurso muy generoso. Nos has dedicado tu último dia al resto de regidores y regidoras de
este Consistorio, y creo que nos hace falta. Yo me he emocionado porque no estamos
acostumbrados, sobre todo los que estamos en esta posición, a que alguien nos diga que
estamos trabajando por nuestra ciudad, y que eso venga de una persona que es del principal
grupo de la oposición, todavía tiene mucho más mérito. Y si esa persona además es el Sergio,
pues todavía más. Bueno, yo también pienso que nos han unido muchas cosas en lo personal
desde hace mucho tiempo, la vida da muchas vueltas y es muy curioso, hemos pasado de
compartir cama a compartir plenos. Todo tiene su explicación. No hemos estado liados. Y
nada, desearte lo mejor, que seas muy feliz y que disfrutes de esta etapa liberada en que te
vas a encontrar. Cuando venía le he dicho felicidades Sergio, porque la verdad que esto quita
mucho tiempo de nuestra familia y de nosotros mismos, a veces perdemos hasta la perspectiva
de quienes somos y de donde estamos. Y nada, que te vaya bonito. Aquí estamos para lo que
te haga falta”.
Es procedeix a la votació de la proposta presentada. S’aprova per 16 vots a favor (PSC, AEB,
ICV-EUiA, CiU, PP) i 1 abstenció ( PXC).
S’acorda:
Atès que el senyor Sergio Escribano García, regidor de l’Ajuntament de Badia del Vallès, ha
presentat renúncia al càrrec regidor de l’Ajuntament mitjançant instància presentada amb data
7 de maig de 2012, i de conformitat amb el que preveu la legislació electoral i del règim local,
així com a la instrucció de la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs representatius
locals, de 10 de juliol de 2003,
S’acorda:
Primer. Prendre coneixement de la renúncia formulada pel senyor Sergio Escribano García a la
seva condició de regidor de l’Ajuntament de Badia del Vallès i a tots els càrrecs que exerceix
derivats de la seva condició.
Segon. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Central instant a la mateixa la
designació i la expedició de les credencials corresponents com a regidora/ra municipal al/la
següent candidat/a de la mateixa llista electoral, d’acord amb la relació de candidatures
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de 26 d’abril de 2011.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats i a la Junta Electoral Central.
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,
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