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          04/2013 
          
   
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 20 DE MARÇ DE 2013 
 
 
Badia del Vallès, vint de març de 2013 
 
 
El Ple de la corporació quan son les dinou hores i cinc minuts, es  reuneix a la sala de sessions 
de l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la  presidència de la  Sra. Eva Menor 
Cantador. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno  PSC 
Sra. Raquel Gracia Peral   PSC 
Sr. Antonio Sabariego Guerrero  PSC 
Sra. Montserrat Jiménez Molina  PSC 
Sr. Antonio Rodríguez Yañez   PSC  
Sra. Montserrat Carbonell Rosell  PSC 
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo  AEB 
Sra. Cristina Fàbregas Moreno   AEB 
Sra. Montserrat Montañés Navarro AEB  
Sra. Antonia Escrivà Castellanos  PP 
Sr. Pablo Ropero Muñoz   PP 
Sra. Saray Muñoz Contreras   PP 
Sr. Eusebio Argueta Chica   ICV-EUiA 
Sra. Marta Figueras i Badia   CIU 
Sr. Raúl Ortiz Parra    PXC 
 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica i l’interventor senyor Raúl 
López Borras.  
 
Excusa la seva assistència el senyor Juan Carlos Santervás García. 
 
Abans de començar amb l’ordre del dia l’alcaldessa manifesta l’acord pres a la Junta de 
Portaveus de traslladar el primer punt de l’ordre del dia referent a la renúncia del senyor Pablo 
Ropero fins el últim per tal de que pugui ser-hi present a la sessió plenària. 
 
 
I. PART DISPOSITIVA 
 
 
1. INTERPOSICIÓ RECURS CONTENCIÓS – ADMINISTRATIU CONTRA LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PER INCOMPLIMENT DEL CONVENI 
 
 
La secretària llegeix l’acord. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Llantada president de l’AAVV. “Buenas 
tardes, en este punto número 2 como asociación de vecinos queríamos leer una nota. 
Queremos dar el mismo apoyo político y social en contra del incumplimiento del convenio entre 
este Ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya que tiene validez hasta el año 2018. Sobre lo 
mismo queremos decir que ni este Ayuntamiento ni los ciudadanos tenemos la culpa de los 
problemas que pueda tener la Generalitat de Catalunya, desde aquí invitamos a todos los 
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socios y vecinos para movilizarnos en caso de que fuera necesario y recoger firmas para poder 
dar solución lo más breve posible al problema, muchas gracias.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya que diu: “ Decir que desde Plataforma por Catalunya como ya hemos 
hecho en todo lo referido a este tema pues daremos nuestro apoyo ya que lo más lógico es que 
el convenio firmado se tiene que respetar. Gracias.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup municipal de 
Convergència i Unió que diu: “Gràcies senyora Presidenta, simplement dir sobre aquesta 
qüestió i per no repetir-nos respecte el que ja s’ha aprovat en plens anteriors, que nosaltres 
com tots els grups aquí presents estem treballant en la mateixa línia des de la unanimitat pel 
que fa al tema de la defensa del Consistori de Badia i del Municipi per poder treballar i 
desencallar tots els problemes derivats d’aquesta qüestió i per tant donarem suport, moltes 
gràcies.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-
EUiA que diu: “Muchas gracias señora Alcaldesa, nosotros o yo en representación de IUA, daré 
apoyo a esta propuesta que se somete a votación en este Pleno, porque creemos que la 
Generalitat está cometiendo una injusticia con uno de los Municipios con las condiciones y 
características por el incumplimiento de este convenio, no obstante pienso que esto no está 
pillado como consecuencia de la crisis vale para todo, en nombre de la crisis nos están dando 
todos los palos que nos están dando, y la Generalitat en este caso se está aprovechando 
también con la excusa de la crisis y que no tiene fondos pues está crujiendo, y está de alguna 
manera llevando a las últimas a este pobre Municipio. No obstante yo creo que a partir de aquí 
nosotros y las personas y las fuerzas políticas que en los últimos ocho años han tenido la 
responsabilidad de gobernar, van y vamos tarde, y no vamos bien, porque llegar con esta 
denuncia a una administración superior de entrada no es ir de buenas, pero sí que estamos de 
acuerdo que hay que hacer lo que sea necesario para que se cumpla un convenio que se lo 
han pasado por el forro, y que este convenio el paso siguiente sea que se convierta en una ley 
para que no vuelva a pasar en la historia de este Municipio, porque ahora estamos nosotros 
gobernando, perdón ahora estamos nosotros como representantes de los ciudadanos, y vamos 
ha hacer lo que mejor creamos que es lo mejor para Badia, y en este caso lo mejor para Badia 
y para el Ayuntamiento es denunciar a la Generalitat y vamos ha hacerlo, y vamos ha ir a 
donde sea necesario y ya se han planteado una serie, un seguido de movilizaciones y 
actividades, lo que en algunos casos no se ha podido realizar por las razones que sea, que no 
voy ha entrar ahora ha valorarlas, pero quiero hacer hincapié en que no vamos bien y vamos 
tarde.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit 
Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa, muy brevemente puesto que es el sentir de todos, 
representantes políticos, ciudadanos, entidades y todos los colectivos que forman Badia del 
Vallès, lógicamente nosotros estamos a favor de esta propuesta ya que consideramos que es 
lo que tenemos que hacer y todos vamos en la misma línea, no me voy ha extender más 
porque las razones son obvias para todos, gracias.” 
 
 L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’AEB que 
diu: “”L’AEB ha donat, dona i donarà suport polític a totes aquelles accions coordinades per a 
fer efectiu el cobrament del conveni vigent, gracies.” 
 
L’alcaldessa pren la paraula i diu: “Agrair també el suport de l’Associació de Veïns amb aquesta 
lluita que estem tenint tots plegats. Dir que estem treballant tots plegats, que estem treballant 
força tots aquests regidors que formen part d’aquest Consistori per intentar no només arreglar 
aquesta situació conjuntural de la mancança de pagament que és la raó de ser d’aquesta 
reclamació judicial sinó intentar buscar una solució satisfactòria per la nostra ciutat perquè no 
ens haguem de veure en aquesta situació.” 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat el següent acord: 
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“Vist que en la sessió ordinària celebrada pel Ple d’aquest Ajuntament, el 30 de gener de 2013, 
es va acordar: 

 
“Primer. Requerir al Departament de Governació i Relacions institucionals de la Generalitat de 
Catalunya per tal que amb caràcter d’urgència reconegui l’obligació acordada en el Conveni 
subscrit entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès de 31 de juliol de 
2007, corresponent a l’exercici 2012, per import global 3.318.576,59 euros, tenint en  compte 
que aquest Ajuntament no té constància de que abans de la finalització de l’exercici 2012 el 
Departament de Governació hagi pres cap acord per fer efectiu aquest reconeixement, i que, 
per tant, considerem com a data de l’ incompliment el 31.12.2012. 
Segon.  Requerir al Departament d’economia i coneixement de la Generalitat de Catalunya, per 
tal que, amb caràcter d’urgència, es transfereixin els recursos econòmics acordats en el 
Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès de 31 de 
juliol de 2007, corresponents a l’exercici de 2012, per import global 3.318.576,59 euros, tenint 
en compte que aquest Ajuntament no té constància de que, abans de la finalització de l’exercici 
2012 el departament d’economia hagi pres cap acord per fer efectiva aquesta transferència, i 
que, per tant, considerem com a data de l’ incompliment el 31.12.2012. 
Tercer. Notificar aquest acord als Departaments corresponents de la Generalitat, amb 
l’apercebiment de la interposició del recurs contenciós administratiu si en el termini d’un mes 
des de la recepció d’aquest acord es rebutja el mateix o no es rep contestació.”  

 
Atès que en data 1 de març de 2013, el Secretari General del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya va contestar el requeriment efectuat, tant al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, com l’efectuat al Departament 
d’Economia i Coneixement, en el sentit de que no s’havia produït cap inactivitat per part de la 
Generalitat al no haver estat transferit per part d’aquesta a l’Ajuntament de Badia del Vallès 
l’import de 3.318.576,59€, previst en l’aplicació pressupostaria 460.0005 corresponent als 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 i, així mateix, que manca de tot 
fonament la concreció de la data del 31 de desembre de 2012 com a data d’incompliment de la 
citada obligació. 
 
Atès que aquest Ajuntament considera que, de conformitat amb la citada resolució, no s’ha 
acordat fer efectiva la transferència corresponent a l’any 2012, per un import de 3.318.576,59€ i 
que, per tant, s’incompleix l’obligació acordada en el Conveni subscrit entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Badia del Vallès de 31 de juliol de 2007.  
 
Atès que, de conformitat al que es disposa a l’article 46 de la L.J., davant de la desestimació 
expressa del citat Requeriment previ es pot interposar un recurs contenciós-administratiu, en el 
termini de dos mesos, a contar des de la comunicació de la seva desestimació, 
 
És pel que, s’acorda  
 
Primer. Interposar Recurs contenciós-administratiu en contra de la resolució adoptada pel 
Secretari General del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
de data 1 de març de 2013, pel qual es desestima el Requeriment previ, acordat per sessió 
plenària de 30 de gener de 2013, presentat per aquest Ajuntament a la Generalitat de 
Catalunya –tant davant del Departament de Governació i Relacions Institucionals, com davant 
del Departament d’Economia i Coneixement-. 
  
Segon. Designar als lletrats Romà Miró Miró i Isabel Miró Gero, i al procurador del tribunal 
Angel Quemada Cuatrecases, perquè assumeixin la defensa i representació, respectivament, 
de l’Ajuntament de Badia del Vallès en l’esmentat recurs.” 
 
  
2. MOCIÓ AEB: PER LA TRANSPARÈNCIA DE LA POLÍTICA COMUNICATIVA DE 

L’AJUNTAMENT 
 
Per indicació de l’alcaldessa la secretària llegeix la proposta d’acord: 
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Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de 
l’Alternativa d’Esquerres per Badia que diu: “Moltes gràcies el 28 de juliol de l’any 2010, tots els 
grups municipals presents en aquesta sala, van votar unànimement a favor d’una moció per la 
transparència de la informació que retia l’Ajuntament. Nosaltres el que demanem bàsicament 
avui, és que es faci efectiu allò que tots nosaltres vam votar el 28 de juliol de 2010, es a dir, fa 
33 mesos, demanem coses tan simples com que es pengi a la web municipal l’organigrama 
municipal, que no hi és. Demanem coses tant senzilles, com que es pengi, que els ciutadans 
coneguin quin son els sous establerts per l’equip de govern per els càrrecs de confiança,que no 
hi és. Demanem també l’import de les dietes que reben aquests càrrecs de confiança, que no hi 
és. Demanem l’evolució anual del pressupost segons les modificacions aprovades, que tampoc 
hi és. Demanem els ingressos fiscals i l’endeutament per habitant, que no hi és. Demanem que 
es publiqui el deute públic municipal i l’evolució d’aquest deute en relació a exercicis anteriors, 
que tampoc no hi és. Demanem el termini mitjà de pagament als proveïdors, tot i les dificultats 
de l’Ajuntament, a ningú no li sorprendria que l’Ajuntament no compleixi el termini per pagar als 
proveïdors, és evident, amb les dificultats de tresoreria que tenim, això tampoc no hi és. 
Demanem una relació anual dels principals proveïdors i contractistes i la quantia d’aquestes 
operacions. Considerem que els ciutadans i ciutadanes d’aquest poble tenen tot el dret del mon 
a saber qui proveeix i amb qui contracta el seu Ajuntament, tampoc no hi és. Finalment 
demanem una relació, demanàvem, no demanem ara, demanàvem a l’any 2010, una relació 
anual dels 10 principals adjudicataris de serveis i quanties. Es a dir, tot allò que s’havia aprovat 
unànimement, torno a repetir, per tots nosaltres, 33 mesos mes tard ho tornem a demanar. I a 
més a més, recollim les aportacions de l’equip de Govern a fi de facilitar l’aprovació d’una cosa 
tant simple com que es faci efectiu allò que es va aprovar per tots. Doncs be, ens trobem, 
suposo que ara ens donaran els seus motius, a la incoherència del Partit Socialista ja veurem 
els altres, que no donarà suport a aquesta moció. No entenem els motius i en tot cas haurà de 
retre comptes davant de la ciutadania. Nosaltres creiem que la transparència de la política 
informativa, comunicativa d’aquest Ajuntament, és un dret dels ciutadans i ciutadanes de Badia 
i no renunciarem. De tots és conegut o coneguda la desafecció de la ciutadania envers els seus 
representants legals, perquè aquesta desafecció? Ells fan, desfan, i ben be no sabem que fan i 
que deixant de fer. I en algun moment en que algú demana fer públic allò que es fa, i allò que 
no es fa, o que es deixa de fer, tots son pegues, moltes gràcies.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya que diu: “Gracias señora alcaldesa, decir que desde Plataforma per Catalunya 
creemos que esta moción no se tendría ni que presentar y no porque no estemos de acuerdo 
con ella, es porque creemos que un aytamiento por sí ya debería ser totalmente transparente y 
no tendríamos que votar esta moción. Y ya aprovecho este tema de la transparencia para decir 
que cuando se cuelguen las actas municipales que estén o no estén de acuerdo no se olviden 
de colgar las que presente Plataforma per Catalunya, unas las cuelgan y otras no. Gracias.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup municipal de 
Convergència i Unió que diu: “Nosaltres estem d’acord amb el contingut de la moció i amb 
termes generals amb el que aquí es planteja i es demana, especialment en l’apartat en el que 
s’entra amb la crítica amb la política comunicativa d’aquest Ajuntament, no és aquesta la 
primera legislatura en la que diverses veus de l’oposició es posa sobre la taula el nostre 
descontent sobre determinats aspectes de la política comunicativa, de fet a la legislatura 
passada vam tenir diverses reunions vinculades amb el tema de la comunicació i des de fa ara 
força temps aquestes reunions son inexistents motiu pel qual el punt segon d’aquesta moció 
em semblava especialment interessant, que era el fet de rendir comptes mensuals d’aquesta 
política comunicativa dintre del marc d’una Comissió Informativa. A mi em sembla molt 
correcte, i tenint en  compte la difícil situació en la que ens trobem a dia d’avui i en la necessitat 
de treballar temes molt importants la veritat és que el fet de que l’equip de Govern manifesti 
doncs que evidentment hi ha hagut una manera de fer que poder hagi estat millorable respecte 
algunes qüestions com per exemple una cosa que el portaveu de l’AEB ha posat sobre la taula 
en alguna ocasió i és el fet de que es passi a publicar a la web municipal temes que es 
demanen aquí just el mateix dia que s’insta, s’inscriu la moció, doncs tot això és millorable 
tenint en compte que tenim aquesta moció de 2010, però aquest reconeixement d’aquelles 
coses que son millorables i tal més el fet de que s’estigui treballant en aquestes mateixes 
qüestions, a mi em posa sobre la taula el fet de que l’equip de Govern mostra una voluntat per 
treballar amb aquesta línea, en aquest sentit nosaltres hem, ens ha costat, però hem decidit 
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que la nostra orientació de vot respecte aquesta moció serà la de l’abstenció, no perquè no 
estiguem d’acord amb el contingut de la moció sinó per facilitar una mica els tempus de tot 
plegat amb l’objectiu de que s’acabi complint. Crec que el mes passat quan se li va demanar a 
l’AEB que retirés aquesta moció per seguir-la treballant ells van accedir al tema i crec que això 
s’ha de reconèixer i és un reconeixement que jo li vull fer a l’AEB des d’aquí en aquest sentit, 
crec que en aquestes tres setmanes s’ha penjat més informació i s’han comentat més coses i jo 
espero que independentment del resultat que sorgeixi avui tots plegats seguim en la linea de 
poder seguir treballant aquestes qüestions i poder incorporar algunes peticions sobre la taula, 
per tot això nosaltres ens abstindrem, perquè de la mateixa manera que nosaltres sempre 
posem l’accent en allò que no es fa be, doncs si hi ha una voluntat de rectificació crec que 
també és valorable, moltes gràcies.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que diu: 
“Gracias, como ya hicimos el 28 de julio de hace unos cuantos meses haremos lo mismo hoy, 
daremos apoyo a la propuesta que presenta la Alternativa d’Esquerres per Badia, pero antes 
de terminar me gustaría hacer algún comentario, a quien no le gusta la claridad y la 
transparencia, o quien no está por la claridad y la transparencia? Aparentemente todos. Yo 
recuerdo una frase que incluso la dije en este Pleno, no se si Montse se recordará que es una 
de las promotoras de esta moción, yo decía en la legislatura pasada, es que el equipo de 
Gobierno nos dice a todo que sí, algunos de vosotros que estáis aquí también os acordareis yo 
lo dije, y el Sergio Escribano hacía referencia y le hacía gracia que yo dijera eso, que a todo lo 
que decíamos y pedíamos nos decían que sí, y nos dicen que sí, nunca se dice que no, pero 
con el transcurso del tiempo las cosas se van retrasando por un motivo o por otro y la 
información no va llegando, y esto si que es de alguna manera que te cansa, yo entiendo que 
la gestión, y tener la responsabilidad de gobierno pues el día a día te absorbe, pero eso no 
quita que de alguna manera, no tienen porque hacerlo todo, para eso están los técnicos, están 
los trabajadores de la casa que tienen como equipo para que puedan de alguna manera hacer 
que la política informativa de este Ayuntamiento y puedo atreverme a decir esta frase, - sea 
como el agua-. Yo creo que estamos todos por eso pero en los últimos tiempos si que nos ha 
fallado. Y claro nosotros por las circunstancias que tenemos en este municipio pues claro nos 
cuesta, a mí hay determinados puestos incluso responsabilidades en esta casa, pues no están 
absolutamente claros, incluso puedo recordar alguna pregunta que alguna vez ha hecho alguna 
regidora aquí que la respuesta no ha sido clara, la pregunta por ejemplo decir aquí hay trabajo 
de tele asistencia? Osea trabajo informático desde casa? O sea una pregunta como esa de 
esas características, no ha sido clara, la respuesta a los regidores no ha quedado clara. A mi 
por ejemplo no me quedó clara, cuando se contestó esa pregunta no? Cosas como esa no? Y 
como eso podríamos sacar un montón de cosas. He incluso yo podría recordar y podría 
alargarme no se cuanto, la aprobación del Plan de reordenación urbana, tenemos tantas cosas 
que decir, a ver, yo se que ha habido reuniones, que ha habido cosas, que ha habido contactos 
con instituciones superiores del país, y la oposición pues nos quedamos con la boca abierta. O 
detalles como el de hoy mismo, que me parece perfecto Andrés Llantada que en 
representación de la Asociación de Vecinos estés en esta lucha, es que tendrías que estar en 
estas y en otras, y nosotros? La oposición, y hemos estado en la Junta de Portavoces, no 
hemos tenido mayor comentario, bueno, hemos tenido un contacto no le llamemos Junta de 
Portavoces, yo me refiero a lo más reciente, a lo más reciente ahora hace 3 minutos. De ahí ya 
no digamos cosas, podríamos hablar de la web municipal. En este Municipio el que les está 
hablando, en las últimas elecciones catalanas era el único candidato de Badia del Vallès a las 
elecciones por el partido que represento, yo digo no de los 14 mil no son estos. O una cita que 
recientemente murió una regidora de este Municipio, podría decir cosas y más cosas, son fallos 
informáticos yo digo no puede ser esto, o una felicitación de navidad por ejemplo, me voy de 
extremo a extremo, os dais cuenta? O sólo colgar en la página web sólo estaba colgada la 
referencia de la cabalgata de reyes o sea la información, había que entrar a la agenda, puedo 
citar más cosas. O los plenos que van endarreridos, y más cosas que pueden salir, pero yo 
pienso, yo cito las más recientes, y estas son las cosas, pues yo digo no señores, y esto es 
parte de la persona que lo está gestionando por supuesto, pero no, no es ella la responsable, la 
responsable de esto es el equipo de Gobierno y es el regidor delegado, a esas personas, al 
equipo de gobierno, y al regidor o regidora delegada es que van estas críticas que he hecho, 
gracias.” 
 



 6 

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup 
municipal del Partit Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Nosotros cuando se presentó 
esta moción por parte de la AEB, estábamos de acuerdo y seguimos estándolo porque 
consideramos que la transparencia política en cualquier ayuntamiento es la garantía de una 
buena gestión para todos los ciudadanos. Nosotros no tenemos la suerte, como ha dicho el 
último regidor que ha hablado, de que siempre el equipo de gobierno nos da la razón, desde 
esta formación política lamentamos que no es ese nuestro caso, si alguna vez nos han dado la 
razón ha sido a base de conversaciones, reuniones y demás, alguna vez ha habido también. 
Volviendo al tema, todo aquello que se solicita en esta remoción, sueldos de confianza, dietas, 
estamos completamente de acuerdo en todo, lo que sucede es que media hora antes de este 
Pleno, no media hora antes, a las cinco y media para ser concreta nos ha llegado las 
alegaciones del equipo de gobierno, alegaciones que en parte desde la AEB se han recogido, 
media hora antes del Pleno si que es verdad que nos ha llegado el posicionamiento de la AEB, 
muchas veces nos hemos manifestado en el sentido de que media hora antes del Pleno y más 
habiendo el tiempo que hemos tenido todos para llegar a un acuerdo, que es lo que todos 
queremos, tanto en forma como en tiempo, media hora antes del Pleno no es el momento para 
llegar a acuerdos o no llegar a ellos. Con lo cual a nosotros nos da la sensación, y diez minutos 
antes del Pleno hemos llegado a esta decisión, de que a veces nos da la sensación de que 
estamos un poco entre los acuerdos de uno y otro, y a este juego no queremos entrar, teniendo 
como tenemos todos las herramientas, el tiempo, la forma y la capacidad como para llegar a 
los acuerdos que en definitiva todos estamos de acuerdo como bien sabemos, puesto que 
cuando se presentó todos absolutamente estábamos de acuerdo en una transparencia política, 
en una transparencia de gestión, etc, etc, con lo cual nuestra postura será la de la abstención, 
gracias.” 
 
L’alcaldessa pren la paraula i diu: “Primer començaré a argumentar el perquè del nostre 
posicionament en contra d’aquesta moció, dient a priori, que nosaltres estem absolutament 
d’acord amb l’objectiu d’aquesta moció i de fet de tot el relat de situacions que s’han manifestat 
per part del regidor de l’AEB que no hi son a la pàgina web, jo li dic que, l’organigrama 
municipal hi és a la pàgina web, els sous als càrrecs electes i aportacions als grups municipals, 
hi son a la pàgina web, els sous dels càrrecs de confiança hi son a la pàgina web, l’import de 
les dietes no hi son perquè no reben els càrrecs de confiança cap tipus de dieta, de tota 
manera ho hem fet constar que no cobren cap tipus de dieta, les dietes de l’equip de govern hi 
son perquè formen part de l’acord en el que s’explicita les retribucions dels membres d’aquesta 
organització, que les úniques persones que cobren dietes per assistència a Plens son els 
membres de l’oposició, els que tenim dedicació no cobrem dietes per assistència a cap dels 
òrgans de representació d’aquest Ajuntament i això consta a la resolució que es va penjar. Es 
veritat que no hi és l’evolució anual del pressupost i les modificacions aprovades, però els 
ingressos fiscals, despeses i endeutament per habitant, hi és a la pàgina web, el deute públic 
municipal i l’evolució dels exercicis anteriors, hi és a la pàgina web, és veritat que no està el 
termini mitjà de pagament, les convocatòries de licitació si que hi son, i no està la relació anual 
de proveïdors. En total de 14 punts, deu hi son a la pàgina web de l’Ajuntament. Això per una 
banda. Per un altra, és cert  hi nosaltres així ho hem manifestat, quan hem parlat amb vostès 
que son els promotors d’aquesta iniciativa, estem d’acord en que hi ha moltes coses a 
modificar, i ens hem posat a treballar per a modificar-les, i agraïm que vostès també hagin 
agafat la nostra esmena en aquest sentit en reconèixer la voluntat de l’equip de govern per 
anar millorant coses. Nosaltres vam plantejar un seguit d’esmenes a aquesta moció perquè 
volíem aprovar-la, en el sentit que havien dos punts que pensàvem que valia la pena deixar per 
acordar per evitar problemes posteriors, i hem refereixo al tema de la resta d’informació que 
s’ha de penjar que no només és la que conforma aquest llista, hi ha molta més informació que 
s’ha de penjar a la pàgina web, i d’això hem de parlar, val la pena parlar-ho i no posar data 
perquè hi ha informació que s’ha de treballar la informació que no, i poso l’exemple, parlem de 
transparència i nosaltres també l’altre dia vam manifestar com enteníem nosaltres la 
transparència, hi han dues maneres també de penjar la informació, penjar dades, és pot penjar 
un quadre de l’evolució del pressupost municipal, com hi ha molts Ajuntaments, com 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que hi ha un quadre amb tots els pressupostos municipals i 
l’evolució del Pressupost municipal, que no explica que és un Capítol I, que és un Capítol II, 
que és un Capítol III, que son transferències corrents, que una persona que no està 
acostumada a saber que és un pressupost municipal ho veu i entén el mateix que si veies 
qualsevol tipus de quadre, no entén res. I hem fet nosaltres, nosaltres hem agafat la informació 
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econòmica de la liquidació econòmica del 2011 i hem fet un informe en el que expliquem a la 
ciutadania que son totes aquestes coses, perquè el sentit la transparència de la informació és 
que el ciutadà que és el que rep aquestes dades sàpiga que fem, no son dades fredes. La 
persona la transparència ha de ser o la comunicació ha de ser bilateral, la persona que rep la 
informació ha de tenir un coneixement raonat per valorar que ho estem fent be o que ho estem 
fent malament. Podem penjar dades, podem penjar el pressupost sencer i podem no entendre 
res, i vostès o sabem o ho sabem tots els regidors que arribem per primer cop a l’Ajuntament 
una de les coses que més costa és entendre el pressupost municipal, i ens costa, i s’ha 
d’aprendre perquè no és una eina fàcil d’entendre. Nosaltres ho entenem des d’aquesta 
perspectiva. Per això nosaltres el que ens plantejàvem era, sí d’acord ho entenem, compartim 
el mateix objectiu anem a parlar-ho, la resposta és no, continuem amb la moció amb unes 
dades que no son correctes que son les que acabo de dir, i després a més, nosaltres el que 
també vam plantejar és una esmena de dir, sí, nosaltres coincidim amb vostès en que hem 
d’informar a la ciutadania de la part de l’equip de govern, però també hi ha coses que s’han de 
parlar, perquè clar, vostès posen, inclusió dels temes més significatius del control de l’equip de 
govern. Que hem d’entendre per temes més significatius, ens haurem de posar d’acord en que 
son temes més significatius, o això ho hem de deixar a la interpretació, perquè evidentment 
nosaltres volem evitar un problema i volem evitar ingerències a la professional que és la que 
s’ha de dedicar a fer-lo, nosaltres també volem evitar ingerències. I nosaltres també 
demanàvem intentar arribar a un acord, i de la mateixa manera que moltes vegades han 
rebutjat mocions amb les que estaven d’acord amb el contingut de la moció però no estaven 
d’acord amb les formes en les que s’havia plantejat i han manifestat el seu vot en contra 
nosaltres en aquest moment fem el mateix, estem d’acord amb l’esperit i amb l’objectiu de la 
moció però no estem d’acord amb les formes. 
Senyor Argueta, ha fet referència a allò de penjar dades, transparència clara, i vostè ha 
manifestat una frase que jo li puc donar la volta a aquesta frase perfectament de a todo nos 
dicen que sí, i jo li puc dir i a nosaltres tots ens diuen que no. Quan nosaltres demanem coses 
a nosaltres ens diuen que no, nosaltres diem que sí, però a nosaltres ens diuen que no. 
Després diu, -no es que en aquest Ple no s’han donat respostes clares..- de vegades tampoc 
les preguntes han estat clares, perquè un pot tenir un dia més brillant o un dia més opac, i de 
vegades no es pot entendre el que un vol dir, i si no hi ha preguntes concretes les respostes 
tampoc no son concretes. I a vegades també és veritat que es dona molta informació i es torna 
a demanar la mateixa informació. En moltes ocasions en moltes reunions jo he manifestat, però 
si això ja ho havia dit, si això ja ho havíem informat. A vegades en la comunicació hi ha un 
emissor, hi ha un receptor i hi ha un canal de comunicació, no tot sempre és culpa de l’emissor, 
a vegades el canal potser que no funcioni, i a vegades potser que el receptor estigui 
desconnectat, llavors a la comunicació sempre imputar les coses a l’emissor dons no em 
sembla just. Després agrair els grups que han votat l’abstenció per reconèixer que hem de 
facilitar els acords i facilitar els tempus, que és això el que demanàvem des del començament, 
ho vam demanar a la darrera Junta de Portaveus vam demanar intentar arribar a un acord en 
aquest punt que per nosaltres és important, i evidentment perquè si existeix un acord hi ha 
d’haver voluntat de que existeixi aquest acord, l’objectiu és arribar a un pacte, arribar a un 
acord en moltes coses i és el nostre objectiu i per això nosaltres votarem en contra d’aquesta 
moció, reitero no perquè  estiguem en contra de l’objectiu final i ho podem demostrar amb tota 
una sèrie d’informació que s’ha anat penjant els darrers dies a la pàgina web, sinó perquè no 
estem d’acord en com s’ha enfocat aquest procés.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de 
l’Alternativa d’Esquerres que diu: “Gràcies, intentaré anar per parts, per mostrar les 
incoherències no només de l’equip de govern, sinó d’alguns dels grups de l’oposició. 
Començaré per la representant de Convergència i Unió. La representant de Convergència i 
Unió està d’acord perquè ja ho estava al juliol del 2010, en que aquesta informació hi a de ser, i 
a més a més està d’acord en la crítica reiterada a la política comunicativa en aquest 
Ajuntament, però no dona suport a la moció de transparència comunicativa que presenta l’AEB. 
Vostè diu que s’està treballant, que estem treballant, ja em dirà quan i com, vostè fa esment 
també als tempus, i li diríem que si 33 mesos no es prou temps per penjar una informació, 
doncs probablement no la penjarem mai. Agrair el suport del representant d’Iniciativa per 
Catalunya Verds, que almenys en la primera part de la seva intervenció estem a favor, en allò 
de aparentemente, aparentemente l’equip de govern et diu que sí però després no ho fa, et diu 
que penjarà tota aquesta informació però després no ho fa, tot és molt complicat, tot s’ha 



 8 

d’estudiar, tot ho hem de coordinar, però després no ho fa, agrair el suport. També agrair com 
ho ha fet el representant d’Iniciativa, la presència del representant de l’Associació de Veïns, 
però nosaltres no érem coneixedors de que vostè havia d’intervenir, una mostra més de la 
transparència que hi ha en aquesta casa. Nosaltres el que demanem és que es faci la feina des 
de la transparència simplement, no hi ha més. Senyora Antonia representant del PP, vostè i la 
resta de membres d’aquest Consistori ens podrà acusar de moltes coses, però no de no 
respectar els tempus, d’això no. El grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres va presentar fa 
un mes exactament el 20 de febrer, aquesta moció, el 20 de febrer de 2013. Curiosament, el 21 
de febrer un dia desprès, 21 de febrer de 2013, es penja la següent informació a la web 
municipal, s’obre un apartat, una pestanya, un link de claredat i transparència on efectivament 
es pengen els sous dels càrrecs electes i les aportacions dels grups municipals, ja es feia fins 
ara les actes dels plens municipals i de les juntes de govern local, de tota la resta nosaltres no 
tenim coneixement. Després contestaré a l’alcaldessa perquè falta reiteradament a al veritat. El 
dia 20 de febrer senyora Antonia, vostè és coneixedora del contingut de la moció. Atenent al 
que nosaltres entenem per cortesia política, parlamentària, digui-li com vulgui nosaltres vam 
atendre el prec de l’equip de govern per retirar del punt aquesta mateixa moció de l’ordre del 
dia, la vam retirar i ja està. Passa un mes, no es penja cap informació que la que es va penjar 
el 21 de febrer i arribem als terminis per presentar la documentació per aquest Ple, i l’AEB és 
escrupolosa en la presentació de la documentació i en els temps per presentar aquesta 
informació, en temps i en forma. Llavors que vostè es qüestioni l’orientació del seu vot pels 
temps i les formes en que s’ha presentat la informació em sembla fora de lloc. En un intent de 
tirar aquesta moció endavant amb el suport de l’equip de govern, ahir, perquè dilluns vam tenir 
una Junta extraordinària de Portaveus i vam dir avui, el dia del Ple i ara una Junta de 
Portaveus, està tot clar? Sí? no? No hi ha Junta de Portaveus, perfecte. Ahir a la nit rebem les 
primeres esmenes del Partit Socialista i nosaltres recollim en el quart acord que diu: creació 
d’una mesa de treball per parlar de la política comunicativa de l’Ajuntament. Ho recollim. Avui a 
les 3 i 2 minuts de la tarda, el mateix Partit Socialista, evidentment un te altres obligacions 
laborals, algun està treballant, i el mateix dia del Ple a les 3 de la tarda se’ns fan arribar tres 
esmenes més, una la recollim íntegrament, la segona la recollim íntegrament també 
simplement fixant 90 dies a partir d’avui per penjar el que no s’hagi penjat. Noranta dies, tres 
mesos. Han passat 33 mesos donem 3 mesos mes i l’equip de govern diu no. Que és tant 
important que no es pot penjar? Que estem aquí parlant del misteri d’algun laberint ocult? Que 
és el que no es pot generar? Quina informació no es pot generar? Perquè aquestes persones i 
les que veuen la web municipal en tinguin coneixement? I nosaltres en aquest esperit de recollir 
les iniciatives de la resta de grups perquè les coses vagin endavant, per construir, per sumar, 
per clarificar, acceptem aquestes aportacions. Quina no és la nostra sorpresa quan 10 minuts 
abans d’arribar, no hi havia Junta de Portaveus, l’alcaldessa ens mostra que el seu grup, tot i 
que nosaltres hem fet un gran esforç per recollir les seves esmenes votarà en contra, no ho 
entenem.  
I ja que fem esment a la incoherència del PSC, primer reiterar que l’alcaldessa falta a la veritat 
en moltes ocasions, no hi ha penjat l’organigrama municipal, no està penjat, no està penjat o 
almenys nosaltres no ho sabem veure els sous dels càrrecs de confiança, ni tantes altres 
informacions de les quals ja vam aprovar totes al juliol del 2010. 
Anem a veure, si aquestes modificacions que vostè diu que hi son, ja ens dirà on son, ja ens 
explicarà on. I en tot cas, vostè diu que comparteix però no dona suport en aquesta 
transparència, no ho entenem. 
Anem a veure, temes més significatius del que preguntem, qualsevol persona que vingui a 
sentir aquest Ple municipal i després llegeixi el que s’escriu del que ha passat aquí, veurà que 
el que s’escriu està amputat, perquè hi ha una part que és la del control al govern municipal 
que el govern municipal no vol que es publiqui, no vol que es digui escolta avui hem preguntat 
no se, el PP ha preguntat sobre l’aigua, si és bona o és dolenta, o Convergència a preguntat 
sobre els sorolls dels avions de l’aeroport, o l’AEB ha preguntat si la barrera sònica va 
endavant i solucionarà els problemes o no? Es això tan complicat? I clar, anem a veure, 
nosaltres veiem i defensem la professionalitat de la persona que ha de penjar això, i ho he 
manifestat per escrit, llavors és la persona que ha de fer aquesta feina que haurà de definir que 
és allò significatiu, no és tan difícil però vostès no volen arribar a acords en allò que no els 
interessa, i res més hauran de donar explicacions no únicament a les persones i al Ple 
municipal que hi ha en aquesta sala sinó a tota la ciutadania per la seva orientació de vot.” 
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L’alcaldessa contesta i diu: “Miri, li contestaré pel més greu, primer abans de fer afirmacions tan 
categòriques com acusar a l’alcaldessa de mentir asseguris de que el que vostè està dient és 
així, perquè no és el primer cop que vostè fa una afirmació de la que desprès s’ha d’arrepentir 
perquè no te totes les dades amb les que valorar el seu posicionament. I li dic, és el darrer Ple 
que jo a vostè li consentiré que m’insulti d’aquesta manera, perquè res justifica, en el 
confrontament polític em de procurar ser curosos amb les paraules i vostè a dit i m’acusat de 
que jo reiterades vegades falto a la veritat i això és acusar-me de mentidera, i vostè ha dit i 
constarà en l’acta d’aquest Ple que l’alcaldessa ha mentit, i jo li dic que si vostè veu la web de 
l’Ajuntament el que jo estic dient que hi és, hi és. Perquè sinó no ho diria. Això, primer punt. I 
acceptaré, no faré res més, ni faré guerra d’aquest assumpte, però ja està be, de vegades 
s’han de pensar les coses abans de verbalitzar-les, perquè poden tenir conseqüències, i no és 
el primer cop de passa. 
 
Desprès, el tema de l’ocultació de dades, per part del control de l’equip de govern, amb això 
contesto també al senyor Raul Ortiz que abans ha dit una cosa molt greu. Les actes dels plens 
amb les transcripcions, la transcripció que vol dir, que després tot això que es grava hi ha una 
persona que agafa el seu ordinador i ho escriu tot, tot, i es penja a la web municipal, o sigui que 
qualsevol persona que vulgui llegir el que aquí a passat només te que agafar i consultar les 
actes dels plens. I després al següent ple s’aproven aquestes actes, i si hi ha alguna cosa que 
es veu en l’acta que no es correcte en el primer punt de l’ordre del dia de l’acta que és 
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, vostè pot dir, escolti que jo vaig dir això i no va estar 
reflectit, en el ple, i això es fa constar, sinó quan aprovem les actes, les actes estan aprovades, 
i son les transcripcions completes dels plens, això per una banda. Després, no entrar a debatre 
aquest tema més, compartim un objectiu, penso que hem d’intentar convergir, convergir en la 
finalitat, i l’informo que per penjar coses a la pàgina web el procediment no és tant automàtic 
com sembla, perquè primer la informació s’ha d’emetre pel servei que te aquesta informació en 
aquest cas Economia, el personal de l’administració com vostè be diu te moltes coses a fer, i 
potser que estigui dintre de moltes més coses a fer, s’ha d’enviar, s’ha de maquetar, s’ha 
d’enviar a la web perquè s’han de crear les pestanyes, la web municipal s’ha de crear, perquè 
evidentment els dono la raó en una cosa que hem de millorar la pàgina web, perquè la pàgina 
web ha de donar més informació, si estem d’acord li hem donat la raó, i l’hem donat la raó en 
l’objectiu d’aquesta moció, vostè va demanar un seguit de coses que s’han complert, si li hem 
donat la raó, que més vol? Vostè ha demanat un seguit de coses que en un determinat temps 
no s’havien penjat, sí, tenen raó, ho hem fet i estem treballant per millorar-ho, ja està, l’objectiu 
el tenim tots, no estenc tampoc aquesta discussió tan acalorada al respecte d’un tema del que 
estem tots d’acord.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup 
municipal del Partit Popular que diu: “Gràcies senyora Alcaldessa, jo ara m’explicaré en català 
perquè poder abans no se m’ha entès be. Tinc la sensació de que no se m’ha entès be en 
quant al temps i la forma, en cap moment jo he volgut reflectir el que des del grup de l’AEB el 
plantejament o la presentació d’aquesta moció no hagi estat en temps i en forma, lògicament si 
s’ha presentat abans i es porta temps parlant de la mateixa, vull dir es absurd, el que jo he 
volgut traslladar i poder no ho he fet be és el fet de que després de tant de temps el mateix dia 
del Ple mitja hora abans, una hora abans, dos hores, estem parlant dels acords en les esmenes 
recollides i les que no son recollides, quan s’ha tingut temps de sobra tant per part d’una banda 
com per d’un altra per arribar a un punt de trobada, punt de trobada que tots estem d’acord, 
perquè es absurd dir el contrari, i aquest joc, que poder no és la paraula correcta, però és que 
sempre ens passa el mateix i amb un tema que és força important i que estem treballant molts 
temes molt més complicats i ens estem posant d’acord, que amb un tema com aquest, vull dir, 
que és molt senzill, és un objectiu comú de tots, en aquest sentit em referia amb el temps, no 
pas ni per la forma, ni per la presentació, se m’ha entès malament ho volia aclarir.” 
 
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya que diu: “Yo decirle no se si el señor Quim le podrá decir o no pero 
yo sí que ahora mismo está faltando a la verdad y se lo puedo demostrar aquí con un 
ordenador que en la Web municipal que yo tengo actas que recoge que plataforma por 
Catalunya ha presentado una moción y en la página del Ayuntamiento esa página no sale que 
se ha presentado y lo que han votado los demás grupos políticos, así que ahí está faltando a la 
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verdad, si no usted al menos el que lo cuelga en la Web que yo no se quien es pero és de su 
equipo de gobierno, nada más.” 
 
L’alcaldessa diu: “Mire le aclaro para que tenga claros los conceptos, no, no es que antes de 
que vuelva a decir otra cosa le voy ha aclarar, que una cosa es el acta del Pleno y otra cosa es 
la noticia del Pleno, si usted se quiere referir a la noticia es una cosa, y el acta es otra cosa, en 
el acta no excluimos absolutamente nada, en la noticia se acordó hace tiempo que es una de 
las cosas que tenemos que hablar y tenemos que acordar entre todos de que manera hacerlo, 
que solamente se daría información de las mociones que se aprobaban, no excluimos las 
suyas simplemente se ponen las que se aprueban, es así, una cosa es la noticia y otra cosa es 
el acta, y en el acta consta usted, y todas las cosas que dice constan en el acta y en la 
transcripción, es que lo puede ver en las actas de los plenos y si no está de acuerdo usted 
cuando se tiene que aprobar el acta dice que no está de acuerdo y no se aprueba.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-
EuiA: “ Antes de hacer alguna referencia me gustaría hacer un comentario previo. Desde mi 
punto de vista, o desde el punto de vista de la formación política a la que yo represento, la web 
municipal ha de informar, y esa información ha de ser de utilidad. Información y utilidad, esa es 
la primera cosa.  Y eso en los últimos tiempos han pasado meses o semanas, para no decir 
que falto a la verdad ni que falta a la verdad nadie, que no ha habido noticias, y es extraño, es 
extraño en los tiempos que estamos viviendo. Ahora no recuerdo las fechas pero por ejemplo 
podría hablar del 21 de diciembre hasta el 7 de enero que no había noticias, por ejemplo se me 
ocurre una fecha como esa, del 21 de diciembre hasta el 7 de enero, cito estas dos fechas por 
ejemplo, ha de informar y la información ha de ser de utilidad, y quizás por referencia a lo que 
se ha comentado aquí, primero no ha de ser un tema tan fácil ni tan sencillo, si hay tanta 
división de voto, no ha de ser tan fácil ni tan sencillo, hay tanta abstenciones, hay votos en 
contra y hay gente que estamos a favor de la transparencia, no quiere decir que los que se 
abstengan no estén a favor de la transparencia, ni los que voten en contra no estén a favor de 
la transparencia, pero es que hace muy poco hace casi un año el Ayuntamiento de Sabadell y 
otro Ayuntamiento de España, salían creo que el de Vigo era, como los ayuntamientos más 
transparentes, con la accesibilidad a la información, el Ayuntamiento de Sabadell, nuestro 
vecino, el Ayuntamiento de Sabadell con el señor Bustos al frente, ciertamente. Entonces por lo 
tanto este tiene que ser un tema vamos ha decirlo aquí como a mí me caracteriza de juzgado 
de guardia, la transparencia ha de ser prioridad de los 17 que nos sentamos aquí, de los 16 
que ahora estamos sentados, y de todos los vecinos que vienen a escucharnos con sus 
tendencias políticas y sobre todo de los ciudadanos de exigirnos transparencia, a todos en 
todos los aspectos, y el acaloramiento no lo he notado, solo lo he notado de la señora 
Alcaldesa que ha defendido y ha ... serenidad, yo después del acaloramiento le pido serenidad 
y tranquilidad que esto con paciencia, no porque ella es la que se ha alterado, ella ha dicho y 
después ha pedido (....) y entonces yo si que pido que muchas veces, porque muchas veces 
cada uno de nosotros que estamos aquí sentados pues tenemos alguien lo ha dicho la señora 
alcaldesa lo ha dicho –no tenemos respuestas claras porque no hay preguntas claras- eso ha 
sido lo que la señora alcaldesa ha dicho. Es que hacer una pregunta es muy sencillo pero dar 
una respuesta también tendría que ser sencillo pero no lo hacen, esa afirmación es faltar a la 
verdad y esa afirmación seria insultar como ha dicho la alcaldesa señora Montse Jiménez, por 
favor, es broma, es broma, por favor no es cachondeo a ver hablar de transparencia no es 
cachondeo señor Juan Antonio, (.....) pues yo no estoy hablando de cachondeo señores, ahora 
estoy hablando en serio, yo no estoy hablando de cachondeo, y usted lo sabe perfectamente 
bien lo sabe, la cantidad de cosas y correos que nos enviamos y nos preguntamos cosas y yo 
no estoy hablando de cachondeo, y ninguna de las cosas que yo pregunto al equipo de 
gobierno y a algún regidor de la oposición, y a alguna asociación o entidad, no es de 
cachondeo, es en serio, por favor faltaría más, porque yo no estoy aquí para venir a 
cachondear, de verdad ya me buscaré yo el cachondeo en otro sitio si es que puedo, pero aquí 
no, y me remito al primer comentario la información municipal ha de informar y ha de ser de 
utilidad para todos los ciudadanos.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup municipal de 
Convergència i Unió que diu: “Gràcies senyora Presidenta, jo reconec que al principi no anava 
a intervenir perquè dic això és liar la troca de mala manera i crec que francament potser no cal, 
però un parell de comentaris. El primer i és que si no rebento, senyor Argueta, parlar de la 
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transparència de Sabadell? Vol dir que toca? Tenint en compte les noticies, vol dir que toca? 
No se, en tot cas posar-lo com exemple no se jo si ara mateix és el marc, posar-lo com a 
exemple. Més enllà d’això, no, no ja ho discutirem en altre fòrum, simplement posar-lo a relleu 
perquè quan vostè ha dit això absolutament tots hem fet cara de eh? Simplement.  
Segon, per al·lusions, senyor Duran, vostè em diu, em demana ja em dirà vostè quan i com es 
treballa, nosequè nosequantos. Jo crec que aquesta missió li pertoca a l’equip de govern i no a 
mi mateixa. El que jo si que li puc dir es que el que hem fet amb aquesta moció es el mateix 
que fem, no només el meu partit sinó tots els partits aquí presents, quan nosaltres afrontem 
una moció determinada, i es avaluar el contingut, avaluar forma, i llavors prioritzar determinats 
criteris sobre la taula. Jo pel que fa a aquesta moció no tinc problemes de contingut, no tinc 
problemes de forma i en aquest sentit no entraré en d’altres discursos que si que han sortit així. 
Vostè i jo hem parlat d’aquesta moció per telèfon en un altre marc, i també he parlat amb 
l’equip de govern d’aquesta moció. Clar, llavors jo agafo aquesta moció, avaluo, parlo amb el 
portaveu, m’aclareix una sèrie de coses i jo penso: bé, jo estic contenta, es la meva percepció. 
Jo crec que s’ha obert una escletxa que potser, no que potser no, afirmo. Una escletxa que 
calia obrir, i en aquest sentit li dono la raó, des del 2010 a dia d’avui ha passat molt de temps, 
calia posar-se les piles. Ara bé, un cop s’ha obert l’escletxa i estem treballant en això, per què 
no reconèixer-ho, tenint en compte que en molts temes tots plegats estem fent esforços. Tots, 
tots. L’equip de govern també, senyora Alcaldessa, i l’AEB, i Iniciativa i tots estem fent 
esforços. Per tant, nosaltres hem prioritzat aquesta voluntat de gestar. Vull dir, no coincidim 
vostè i jo, però en aquesta lectura d’aquesta moció, no passa res, ja coincidirem a la següent. 
Només volia posar-ho sobre la taula, perquè crec que ara mateix ens estem discutint i tots, 
absolutament tots, crec que pensem el mateix sobre lo fonamental i es, cal millorar la política 
comunicativa de l’Ajuntament, cal treballar en aquesta línia. A partir d’aquí els marcs cadascú 
els posa on considera, i per això estem militant en partits diferents i no passa res. No se si això 
serveix per a res, el que estic dient, però en tot cas crec que val la pena posar sobre la taula 
que de vegades el fet de votar una abstenció en una moció, tampoc és necessàriament 
mostrar-se incoherent respecte algunes creences que s’han defensat sempre. Nosaltres des 
del nostre grup municipal, i ara tinc molt present al cap les continuades adhesions a mocions 
que s’han posat aquí sobre la taula i que van en contra de polítiques vinculades al tema de 
sanitat, de polítiques que ha aprovat el partit al qual represento, però en el marc de la 
Generalitat de Catalunya, i llavors hem tingut discussions sobre la coherència o no d’aquest 
grup municipal per part del representat d’ICV-EUiA, ja ho hem parlat, i en algun punt dintre de 
la mateixa qüestió potser m’he abstingut precisament perquè s’han arribat a acords sense tenir 
en compte que jo sempre m’havia adherit. Estic pensant en una moció molt concreta. Llavors 
aquí bueno, s’ha seguit la via, i no crec que jo faci jo, crec que ho fem tots i constantment, per 
tant tampoc crec que s’hauria de donar més importància al tema, simplement seguint endavant 
amb el treball i des de l’equip de govern, si us plau, seguim endavant treballant amb tot allò que 
aquesta moció demana i sobretot, amb el fet de la rendició de comptes de la política 
comunicativa, i seguir treballant en aquesta línia, independentment del que succeeixi amb la 
moció, que es el que he dit en la meva primera intervenció”.     
  
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de 
l’Alternativa d’Esquerres que diu: “Gràcies. En primer lloc, senyora Antonia, dir que el que 
hauria de fer es atribuir a qui no actua correctament, que es l’equip de govern, no pas a l’AEB. 
Vull dir nosaltres respectem els terminis, i llavors si algú altre vol afegir coses a corre cuita, 
doncs nosaltres intentem donar-hi una sol.lució, però la donem en la mesura del possible. Dit 
això, coincidir amb la representant Marta Figueras de CiU que si, que es una escletxa que cal 
d’obrir, però que jo més aviat diria que caldria tancar. Nosaltres no volem tenir la raó, volem 
que es faci allò que es va aprovar el 28 de juliol del 2010, ni més ni menys. Llavors per activa i 
per passiva tots estem dient que estem d’acord, estem d’acord, però no estem d’acord. Perquè 
no la voten. No estem d’acord. Si estiguéssim d’acord, la votaríem favorablement. I no ho fan. 
Per tant, no estem d’acord. 
A la senyora Alcaldessa i sense voler obrir cap escletxa, recomanar-li que es calmi una vegada 
més, perquè de vegades te la pell una miqueta fina. Anem a veure, nosaltres el que li hem dit 
es que creiem que falta a la veritat, no l’hem insultat en cap moment. Si vostè considera que 
està penjada a la web municipal l’organigrama municipal perquè en una pàgina diu 
organigrama i ja, doncs bé, no es pot ser així. Però aquestes persones que estem aquí sabem 
quants enginyers té aquesta casa, o quants arquitectes? O quants administratius? O quants 
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peons a la Brigada? Doncs es tracta d’això. Llavors, vostè diu que 10 dels 14 acords que es 
van votar al juliol del 2010 es compleixen, i nosaltres diem que no.  
Respecte el tema de la web municipal es que es una cosa tant evident que no hauríem d’estar 
discutint en aquest sentit. La web municipal es un mitjà públic, un mitjà de tots, seu, nostre, 
d’ells, de tots. No es un mitjà de l’equip de govern. I la web municipal està actuant com “la voz 
de su amo”, és una corretja de transmissió en aquest cas com “la voz de su ama”. Bueno, que 
s’ho pensa. S’ho pensa que es l’ama. I nosaltres l’únic que demanem es que hi hagi un 
rendiment de comptes d’aquesta política comunicativa, i que sigui un mitjà públic. I ja està”. 
 
L’alcaldessa diu: “Miri, vostè em demana calma. Jo el demano respecte. Primer, és lògic que 
davant l’afirmació en reiterades ocasions “falta a la veritat”, això significa una cosa. Una 
persona que falta a la veritat es una persona que menteix. Aquí, en català, en castellà i en 
qualsevol idioma. Llavors, no tinc la pell fina, em defenso. Deu meu senyor! Si jo ja no tinc el 
dret de defensar-me...o sigui, jo no tinc cap dret. Tothom te tots els drets del món, però jo no 
tinc cap dret. I no em demanin que em calmi ni em tractin amb condescendència, si us plau. 
Una mica de respecte. El mateix que jo tinc a la resta de membres d’aquest Consistori. Només 
això, demano respecte. I per acabar em quedo amb les paraules de la senyora Marta Figueras 
que ha posat molt de seny en aquesta discussió, l’haig de felicitar, perquè és veritat que estem 
d’acord amb el contingut, estem discutint d’alguna cosa per a demanar titulars, i penso que la 
discussió el que hem d’intentar no es tancar l’escletxa sinó continuar treballant per a continuar 
obrint, obrint, obrint cada cop més camí. Penso que no es una cosa que s’hagi de tancar, hem 
de continuar obrint, obrint camins, i res més. El fet de votar en contra no significa estar en 
contra de la transparència, ja ho hem dit, hem explicat perquè ho fèiem, i no em tornaré a 
repetir... 
Senyor Raul Ortiz, si vol tornar a plantejar el tema de les actes i el tema de...ja ens ha quedat 
clar. Té dos minuts”. 
 
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya que diu: “Muy rápido, Sra. Alcaldesa. Sólo que usted dice que se 
acordó que sólo se colgaban las mociones que se aprobaban. Me gustaría saber cuando se 
llegó a ese acuerdo porque yo no he sido consciente. Y si se llegó a ese acuerdo, como es que 
hace un mes PxC presentó una moción que era para no dar la tarjeta de residencia a 
emigrantes que compraban pisos por un valor superior a 160.000 euros, y esa si que está 
colgada, pero la que está en contra de la corrupción no, la que está en contra del 
financiamiento de la banca con dinero público tampoco la cuelgan, cuelgan la que interesa. Y 
otra vez volvemos a la misma: Falta a la verdad, y eso se lo demuestro ahora mismo si quiere. 
Es que estoy tan convencido que si pone un ordenador ahora mismo se lo enseño, que salen, 
es que lo he mirado justo en la sala cuando estábamos en la Junta de Portavoces y estaban, 
porque digo a ver si lo han cambiado y voy a meter la pata, y no la meto, si lo mira ahora 
mismo sigue saliendo igual, y vuelve a faltar a la verdad y ya está, diga lo que diga”. 
 
L’alcaldessa diu: “Bé, ho mirarem. Vostè també s’ha de tranquilitzar una mica. I pot dir les 
coses d’una altra manera. O sigui, tots els regidors d’aquest  Ple em demanen a mí que em 
tranquilitzi. Bueno, molts que han intervingut. Ho mirarem de tota manera. Sempre es posen els 
acords que s’aproven, no es que es rebutjen. No, no es un tema d’interès en cap cas”.    
 
Es procedeix a la votació de la moció presentada, la qual es denega per majoria amb 7 vots en 
contra (PSC), 5 a favor (AEB, ICV-EUiA, PXC) i 4 abstencions (PP) la següent moció: 
 
“Atès que afavorir l’accés de la ciutadania a la informació de municipal en tot allò que 
concerneix la gestió pública, és un exercici de sensibilitat envers els administrats i un dels 
elements que permet enfortir el sistema democràtic en reforçar la confiança envers els poders 
públics. 
 
Atès que tots els òrgans que formen l’ajuntament treballen per als ciutadans i les ciutadanes i 
aquests tenen per tant tot el dret de controlar el seu funcionament. 
 
Atès que l’accés dels ciutadans i ciutadanes a quantes més dades millor és una de les 
principals vies per afavorir el control democràtic i que poden garantir el dret d’informació. 
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Ateses les possibilitats que ens donen les tecnologies de la comunicació i la información per tal 
de millorar a la ciutadania l’accés a informació de caràcter públic que actualment ja hi consten a 
la web municipal, fent aquest accés més fàcil. 
 
Considerem que la informació de caràcter públic ha de ser exposada amb claredat i presentada 
amb un fàcil accés. 
 
El grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia proposa a l’ajuntament en ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer. Millorar la informació a la web municipal, mitjançant eines que facilitin a la ciutadania la 
consulta de les dades que ja hi consten a la mateixa relatives a: 
 
-  Organigrama municipal 
-  Sous establerts per als càrrecs electes i aportacions als grups municipals. 
-  Sous establerts per a càrrecs de confiança. 
-  Import de les dietes que reben els membres del consistori i càrrecs de confiança. 
-  Actes complertes dels Plens municipals i de les Juntes de Govern Local. 
-  Evolució anual del pressupost segons les modificacions aprovades. 
-  Ingressos fiscals, despesa i endeutament per habitant. 
-  Deute públic municipal i evolució en relació a exercicis anteriors. 
-  Termini mitjà de pagament proveïdors. 
-  Convocatòria de les licitacions 
-  Relació anual dels 10 principals proveïdors i contractistes quanties de les operacions. 
-  Relació anual dels 10 principals adjudicataris de serveis i quanties. 
 
Atès que l’equip de govern ha manifestat la seva voluntat d’arribar al compliment d’allò que el 
Ple va aprova unànimement i que l’AEB ha demanat en moltes ocasions, assolint molts dels 
compliments, però considerant que encara queden dades per incloure, es demana al ple 
l’adopció dels següents acords: 
  
Primer. Compliment de tots els acords de la moció de 28 de juliol de 2010 el més aviat possible 
sense més dilació que les pròpies de l’elaboració de la informació detallada en l’acord de ple 
que es va aprovar, no superant, en tot cas, els 90 dies. 
 
Segon. Retiment de comptes mensual de la política comunicativa de l’Ajuntament en un punt 
de l’ordre del dia de la Comissió d’Economia, governació i Serveis Generals amb la presència, 
si s’escau, dels tècnics corresponents. 
 
Tercer. La inclusió a la notícia dels Plens Municipals publicada a la web municipal dels temes 
significatius de ocntrol al govern municipal i no només de la part dispositiva 
 
Quart. Creació d’un grup de treball de política comunicativa de l’Ajuntament amb presència de 
tècnics i representants de tots els grups municipals.” 
 
 
3. MOCIÓ AEB: PER LA TERRITORIALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA SOCIETAT DE 

GESTIÓ D’ACTIUS PROCEDENTS DE LA RESTRUCTURACIÓ BANCÀRIA (SAREB) 
QUE PERMETI LA SEVA TRANSPARÈNCIA I LA POSADA EN LLOGUER SOCIAL DEL 
30 %  DELS SEUS ACTIUS AL NOSTRE MUNICIPI 

 
Es dóna lectura de la moció presentada. Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la 
senyora Cristina Fàbregas, regidora del grup municipal de l’AEB, que diu: “Des de l’AEB 
demanem en aquest  Ple que s’aprovi aquesta moció, que el que pretén o sol.licita es que sigui 
des d’aquí, des de Badia, on es gestionin les possibles vivendes dels SAREB o banc tòxic que 
puguin haver en el nostre municipi,i que els ciutadans o les ciutadanes de Badia tinguin un 
tractament preferencial a l’hora de tenir accés a aquestes vivendes. Aquestes vivendes del 
SAREB provenen de bancs i caixes nacionalitzades, es a dir s’han pagat amb fons públics, i 
entenem que han de ser ens públics els que els han de gestionar, siguin els ajuntaments o les 
comunitats autònomes. Tenim una oportunitat única per a evitar que de nou els mercats i els 
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bancs tornin a especular amb un dret fonamental, que es el dret a la vivenda. El govern 
d’Espanya i de les institucions europees estan ajudant els bancs,i entenem des de l’AEB que 
ara es el moment d’ajudar als ciutadans”. 
 
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya que diu: “Nada más decir que PXC en este punto se abstendrá, ya 
que hay algún punto que no lo compartimos, pero estamos de acuerdo en que se tiene que 
poner alquileres sociales y ayudar a la gente”.  
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup municipal de 
Convergència i Unió que diu: “Gràcies. Abans de comentar el que anava a comentar, he vist en 
el redactat amb la lectura de la secretària, que hi ha hagut modificacions del radactat que jo no 
n’era conscient. No ho he rebut, senyor Duran. Vull dir que jo no ho he vist. En tot cas veig que 
no atempten substancialment contra el contingut sinó en temes d’acords, només he vist alguna 
cosa en els acords. El 7 és el que fa referència a que només es puguin comprar els pisos en 
primera residència. Vull dir que després comprovaré els correus, però en tot cas que no n’era 
conscient d’això, i com que a la Junta de Portaveus no hem tingut ocasió de parlar...en tot cas 
nosaltres quan vam rebre aquesta moció, a més amb tota  la informació que vostès van fer 
arribar sobre el Síndic de Greuges i demés, ens va semblar molt correcte. Nosaltres, el grup de 
CiU intenta defugir d’argumentaris amb ús de “és de justícia” o tal, perquè el tema del 
maniqueisme de los buenos i de los malos no m’agrada massa, com sempre poso sobre la 
taula, això li deixo al senyor Argueta que és especialista en aquestes coses, però en tot cas a 
nosaltres ens va semblar molt oportú, vam estar informant-nos sobre aquestes qüestions i 
sobre el tema del SAREB, i la informació pertinent més a nivell de partit per a veure si hi havia 
alguna precisió que se’ns escapés, però la veritat es que estava tot molt ben lligat, i en sembla 
com dic de justícia el que es proposa aquí, per tant nosaltres no solament votarem a favor, sinó 
que votarem a favor molt convençuts de que aquesta es la línia que s’ha de seguir. Per tant 
molt bé”.    
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-
EuiA: “ Yo en primer lugar agradecer al grupo que ha presentado esta moción que haya 
incorporado, o más que incorporado traer algún...retirar algunos puntos que creíamos que eran 
redundantes, y que lo hayan aceptado. Además, sin coger discriminaciones positivas como se 
dice en algún momento de la señora y compañera Marta Figueras, pues yo en primer lugar 
puedo decir que estoy totalmente de acuerdo y plenamente convencido, ICV-EUiA lo está 
también como el que la representa, que iniciativas como estas se tienen que extender, y yo 
hubiera ido a un atès más, pero pienso que es una cosa decir que los próximos días pues es 
una proposición que defenderemos nosotros en la asamblea nacional de Iniciativa, que es la 
expropiación, y que pasen a la parte municipal, a ser gestionado por las oficinas de vivienda 
municipal estos pisos. Totalmente de acuerdo. Y n ome voy a extender más porque sería 
estropear la moción. Voy a dar el apoyo y ya está”.  
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit 
Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa. ¿Lo ve como no siempre nos dicen que si? Yo en 
cuanto a esta moción, solicitaría o informaría de que esta formación política vamos a realizar el 
voto personalizado”.  
 
A continuación pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme 
i Medi Ambient, que diu: “Para decir y no es necesario extendernos más en el argumentarlo 
que se ha dado, puesto que coincidimos plenamente con el, decir que el grupo municipal 
socialista votará a favor de esta moción, y trabajaremos para que se lleve a buen puerto”. 
L’alcaldessa diu: “Estoy deseando saber en que consiste ese voto personalizado. En breve lo 
sabremos. No, no, que no le estoy pidiendo explicaciones ni mucho menos, Antonia, de verdad. 
Es una reflexión en voz alta. No, no...no tiene porque. Bueno, como usted quiera”. 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit 
Popular que diu: “Disculpe. Pertenecemos a una formación política la cual está llevando ahora 
a cabo unos proyectos, unas leyes y una serie de gestiones los cuales en determinados puntos 
estamos más o menos de acuerdo. En un tema como este que repercute en el municipio, 
consideramos que cada uno desde nuestra posición y desde nuestro planteamiento personal, 
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moral y laboral, tenemos una opinión que puede o no puede coincidir con las directrices del 
partido, lo cual cada uno votaremos en conciencia con lo que nosotros pensemos, queramos, 
sintamos. Simplemente eso”. 
 
L’alcaldessa diu: “Muchas gracias. Solamente añadir que es verdad que los efectos de la crisis 
del sector financiero han repercutido en el tema de la vivienda y precisamente es este sector 
culpable quien tiene la obligación de poner una solución y de formar parte de la solución, y no 
existiendo una obligación legal la obligación moral está clarísima, y que todos tenemos que 
intentar poner nuestro grano de arena para cambiar las cosas, de hecho todos los agentes 
sociales, el Síndic de Greuges, el Col.legi d’Advocats, el Col.legi de Notaris, se han puesto de 
acuerdo en plantear cuales son las necesidades, y es evidente que los recursos públicos 
destinados a la banca tienen que devolverse a la ciudadanía que es de donde provienen”.     
 
Votada la moció, s’aprova per majoria amb 15 vots a favor (7 PSC, 3 AEB, 3 PP 1 ICV-EUiA, 1 
CIU) i 1 abstenció (PXC) la moció que literalment diu: 
 
Per Reial Decret Llei 24/2012, de 31 d’agost, al desembre del 2012 es va constituir la Societat 
de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària SAREB, banc dolent), entitat per 
gestionar els actius tòxics, tant de pisos, com sòls i hipoteques de caixes i bancs nacionalitzats. 
 
El Síndic de Greuges per donar resposta a la problemàtica generada per dificultats en el 
pagament de l’habitatge habitual, amb col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, del Consell de Col·legis d’Advocats de 
Catalunya, del Col·legi de Notaris de Catalunya, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
de Càritas Diocesana de Barcelona i entitats financeres ha elaborat un informe amb diverses 
propostes relacionades amb la Societat de Gestió d’Actius procedents de la Reestructuració 
Bancària (SAREB) en considerar que aquests actius tòxics són propietat de l’Estat pel fet de 
pertànyer a les caixes nacionalitzades. En el moment actual els bancs intervinguts són: Bankia, 
Catalunya Caixa, NovaCaixa Galicia i Banco de València. 
 
Atès que la SAREB té la missió de comprar actius tòxics amb diner públic i capital privat amb 
un mínim del 50 %  
 
Atès que el capital privat que entra a la SAREB tindrà la possibilitat de demanar uns préstecs 
avalants amb fons públics. 
 
Atès que aquests actius es posaran a la venda en el mercat per tal que els fons d’inversió 
especulatius, que en molts casos seran estrangers, puguin comprar-los. 
 
Atès que d’aquesta manera s’aconsegueix eliminar dels bancs els actius tòxics que provoquen 
desconfiança i així facilitar que se’ls torni a donar crèdit en el mercat interbancari. 
 
Atès que els legisladors europeus i els espanyols amb les SAREB estan establint un marc de 
sanejament de caràcter comptable i financer per a les entitats financeres intervingudes, però no 
estan establint cap tipus de normes sobre la conveniència de destinar els immobles a algun 
tipus de finalitat social. Es a dir, no estableixen cap tipus de març relatiu a una necessària i 
imprescindible política urbanística i d’habitatge. 
 
Atès que la creació de la SAREB origina la possibilitat de disposar d’un parc públic o social 
d’habitatge de lloguer i una oportunitat històrica irrepetible i d’una màxima responsabilitat 
social. 
 
L’ajuntament en ple adopta els següents acord: 
 
Primer. Instar als organismes corresponents des de l’Ajuntament de Badia del Vallès i al propi 
ajuntament a obtenir la informació sobre quins habitatges i sòls es troben sota gestió de la 
SAREB al municipi de Badia del Vallès. 
 
Segon. Instar al Ministerio de Economia de l’Estat i al president del Congrés a fer possible la 
territorialització de la gestió de la SAREB i fer-la pròxima als ciutadans. 
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Tercer. Que al municipi de Badia del Vallès, la Taula d’Habitatge de l’Ajuntament gestioni el 
parc d’habitatges del municipi integrats en la SAREB i lideri aquesta proposta. 
 
Quart. Instar al Ministerio de Economia de l’Estat qye un 30 % dels habitatges del municipi sota 
la gestió de la SAREB al municipi passin a lloguer social. 
 
Cinquè. Que tots els habitatges del municipi integrats en la SAREB puguin ser comprats per 
qualsevol ciutadà del municipi, a preu igual o menor al preu que la SAREB ha comprat aquests 
actius a les caixes i bans intervinguts. 
 
Sisè. Que els ciutadans del nostre municipi desnonats o en risc de desnonament, tinguin 
prioritat en comprar un pis provinent de la SAREB. 
 
Setè. Que per una absoluta transparència en el procés de venda i per evitar que el conjunt 
d’aquests actius de la SAREB es venguin a uns preus molt baixos a fons especulatius, en el 
cas d’existència de plusvàlues, aquestes tornin al municipi com a mínim en un 20 % 
 
Vuitè. Que s’insti a establir dins del FROB (Fons de recuperació ordenada bancària), una línia 
de crèdit per a famílies del nostre municipi amb greu risc de pèrdua del seu habitatge per reduir 
el deute pendent, igual que s’ha posat a disposició de bancs i caixes des del FROB i ara també 
a disposició dels capitals privats que entren a la SAREB. 
 
Novè. Que es traslladin els presents acords al govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels 
Diputats, al Govern i al Parlament de la Generalitat de Catalunya, a les associacions 
Municipalistes de Catalunya, a la CONFAVC i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de 
Badia.   
 
 
4. PRESSA DE CONEIXEMENT RENÚNCIA REGIDOR 
 
Es dóna lectura a la proposta presentada. 
 
Intervé el senyor Pablo Ropero, regidor del grup municipal del PP, que diu: “Sólo decir que los 
motivos personales, y quiero dar las gracias por el trato recibido de todos, y pedir perdón por si 
acaso he podido ofender a alguien. Muchas gracias a todos”. 
 
L’alcaldessa diu: “Señor Ropero, en nombre de todos los compañeros que formamos parte del 
Consistorio, agradecerle el tiempo prestado y el tiempo que ha dedicado a esta ciudad, 
desearle muchísima suerte en la andadura personal que ahora comienza, y no se si algún 
compañero más del Consistorio quiere decir alguna cosa más....pero que le deseamos 
muchísima suerte y muchas gracias en nombre de la ciudad por el tiempo dedicado. Gracias” 
 
S’adopta l’acord següent: 
 
Atès que el senyor Pablo Ropero Muñoz, regidor de l’Ajuntament de Badia del Vallès, ha 
presentat renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament mitjançant instància presentada amb 
data 7 de març de 2013, 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 Pablo Ropero Muñoz 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 
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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. 
 
L’alcaldessa diu: “Ahora si que acaba el pleno extraordinario. Bones vacances als que marxeu 
fora, i bona primavera que comença avui”. 
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
són les vint hores i trenta-cinc minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa 
 


