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                  09/2013 
          
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2013 
 
Badia del Vallès, vint-i-cinc de setembre de 2013 
 
El Ple de la corporació quan son les dinou hores, 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 
Sra. Montserrat Jiménez Molina  PSC 
Sra. Montserrat Carbonell Rosell  PSC 
Sr. Antonio Sabariego Guerrero  PSC 
Sr. Antonio Rodríguez Yañez   PSC  
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo  AEB 
Sr. Juan Carlos Santervás García  AEB 
Sra. Cristina Fàbregas Moreno   AEB 
Sra. Montserrat Montañes Navarro  AEB 
Sra. Antonia Escrivà Castellanos  PP 
Sra. Saray Muñoz Contreras   PP 
Sr. Rafael Muñoz Contreras   PP 
Sr. Eusebio Argueta Chica   ICV-EUiA 
Sra. Carme Mateu i Sala   CiU 
Sr. Raúl Ortiz Parra    PXC 
 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica i l’interventor senyor Raúl 
López Borras.  
 
Oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa i amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre  els 
assumptes de l'ordre del dia: 
 

I. PART DISPOSITIVA 
 

1. Aprovació d’acta de la sessió anterior 
2. Pressa de possessió regidora senyora Carme Mateu i Sala 
3. Modificació acord periodicitat sessions del Ple municipal 
4. Concurs servei de neteja a les dependències municipals (Queda sobre la taula) 
5. Moció AEB: Per la retirada de l’amiant a Badia del Vallès  
6. Assumptes sobrevinguts 

 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL  
 

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

 
 
 
 
 
I. PART DISPOSITIVA 
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
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S’aprova sense necessitat de lectura l’acta celebrada el dia 31 de juliol de 2013  atès que tots 
els membres del consistori disposaven del text. 
 
 
2. PRESSA DE POSSESSIÓ SRA. MARIA CARMEN MATEU I SALA 
 
La secretària dóna lectura de la proposta presentada: 
 
Mitjançant credencial expedida amb data 2 de setembre de 2013 per la Junta Electoral Central 
s’ha produït l’acreditació expressiva de la designació com a regidora de l’Ajuntament de Badia 
del Vallès de la senyora Maria Carmen Mateu i Sala. 
 
Atès que la senyora Mateu ha manifestat no estar afectada per cap de les causes de 
incompatibilitat previstes als articles 202 i 203 de la Llei orgànica de règim electoral i la resta de 
legislació concordant.  
 
De conformitat amb el que disposa l’apartat 8 de l’article 108 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General que ha estat modificat per la llei posterior de l’any 91, exigeix que al moment 
de presa de possessió dels càrrecs i per adquirir la plena condició, els candidats electes han de 
jurar o prometre l’acatament a la Constitució, mitjançant la següent fórmula: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidora de l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 
 
La senyora Maria Carmen Mateu i Sala contesta: 
 
• Prometo 
 
L’alcaldessa diu: “Doncs benvinguda a aquest Ple...perdona, Carme. Volia dir unes paraules la 
senyora Mateu. 
 
Sra. M. Carme Mateu (CiU): “Gràcies, senyora Presidenta. En primer lloc donar les gràcies a la 
confiança que ha dipositat la Marta Figueras en mi. Espero i desitjo fer-ho la meitat de bé que 
ho ha fet ella. A la vegada també donar les gràcies a tots els grups municipals que formen part 
del Consistori per la seva bona disposició i acollida. També una menció especial de agraïment 
a la nostra cap comarcal, la Núria Colomer aquí present, que m’ha acompanyat i recolzat en tot 
aquest procés. I per últim un agraïment a CiU per l’oportunitat que m’ha donat de treballar per 
aquest repte que es de tots i que es diu Badia del Vallès. Espero saber estar a l’alçada. 
Gràcies”. 
 
L’alcaldessa diu: “Doncs moltes gràcies, i torno a donar-li la benvinguda a aquest Ple”. 
    
 
3. MODIFICACIÓ ACORD PERIODICITAT SESSIONS DEL PLE MUNICPAL 
 
La secretària dóna lectura de la proposta presentada. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup 
municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Este punto como es estrictamente de 
trámite y el grupo municipal al que yo represento en este Consistorio daremos el apoyo, dado 
los motivos que ha presentado la alcaldesa”.  
 
A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’ AEB, 
que diu: “Després de 19 anys de celebració del Ple municipal en dimecres, el grup municipal de 
l’AEB s’abstindrà en aquest punt”. 
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Es procedeix a la votació de la proposta presentada, la qual s’aprova per 13 vots a favor (7 
PSC, 3 PP, 1 ICV-EUiA, 1 CiU, 1 PXC) i 4 (AEB) abstencions. 
 
S’acorda: 
 
Vist l’acord aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el 29 de juny de 2011, 
sobre la periodicitat de les sessions del Ple municipal. 
 
Per tot això el Ple de l’ Ajuntament acorda: 
 
Primer. Modificar l’apartat primer de l’acord de Ple de data 29 de juny de 2011, que quedarà 
com segueix: 
 
“Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació que es celebraran amb caràcter 
ordinari tindran lloc l’últim dijous  no festiu, de cada mes, a les 18 hores, en el Saló de Sessions 
de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a tots els Regidors afectats i als Caps de les diferents àrees, 
pel seu coneixement i efectes. 
 
 
4. CONCURS SERVEI DE NETEJA A LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
 
 
Queda sobre la taula l’acord referent a l’aprovació del contracte per al servei de neteja de les 
dependències municipals de l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
 
 
 
5. MOCIÓ AEB: PER LA RETIRADA DE L’AMIANT A BADIA DEL VALLÈS 
 
La secretària dóna lectura de la proposta presentada. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal 
de l’ AEB, que diu: “Bé, moltes gràcies. Després del contingut d’aquesta moció, el que 
voldríem fer es agrair les aportacions del grup municipal socialista, especialment el compromís 
del darrer atès on diu que l’Ajuntament encarregarà un informe tècnic per a esbrinar quins sons 
els materials de les canonades d’aigua. El tema de l’amiant, ben present a Badia, no cal dir que 
fa temps que s’hi treballa, i una miqueta el que es vol des d’aquest grup municipal es que 
aquest tema entri en la primera línia de l’agenda política encara més. En cap cas generar una 
alarma social que ja hi es al carrer, per l’increment de malalties a la població. Llavors hem de 
veure quina es la presència d’aquest asbest a la ciutat, i mirar la manera millor per a tots per a 
aconseguir la seva eradicació, i d’entrada agrair a les formacions polítiques que donaran suport 
a aquesta moció”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC daremos nuestro apoyo a la moción, ya que 
creemos que el tema este del amianto es un tema que habría que solucionar lo antes posible”.       
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup 
municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. El problema de la fibra de cemento es 
muy conocido, y este grupo municipal, los de ICV-EUiA es un tema que lo hemos trabajado en 
algún momento, y en el caso de Badia si que es preocupante porque no ha habido una solución 
definitiva. Incluso ha habido iniciativas de algunos vecinos, me consta de la escalera que yo 
vivo y la de al lado, que hemos recogido las firmas de todos para la retirada de estos 
palomares, porque normalmente en el bloque donde yo vivo es esto, si que es un problema, es 
un problema real y tendríamos que trabajarlo. Hicimos en algún momento este tema, pero 
habían cosas que en la resolución, en la propuesta que trae a debate el grupo municipal de la 
AEB, yo pensaba que realmente ya estaba trabajado, estaba resuelto, que es que el agua que 
muchos vecinos beben o bebemos pasa por ahí. Pienso que eso es lo más preocupante de 
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todo lo que dice la moción. Todo lo que hace referencia es importante, pero esto es lo más 
preocupante para mi. Entonces yo planteaba en un determinado momento al grupo municipal 
de la AEB de que para mi es como muy importante conocer un informe técnico. A raíz de las 
negociaciones que han habido en la Junta de Portavoces se ha llegado a un entendimiento y a 
suavizar el punto o el atès donde se planteaba el tema del conducto del agua por estas 
cañerías de fibra de cemento. 
Bueno, esa es una de las parte que yo esperaré de los Servicios Técnicos tanto municipales 
como de la Generalitat, pero sobre todo de la empresa suministradora de aguas de SOREA. Yo 
pienso que con el precio del agua no es justo que en estos tiempos el agua que bebemos y que 
consumimos los ciudadanos esté pasando por ahí. Esa es una de las cosas, y la otra es saber 
de que cantidad, dada la situación que estamos viviendo de extremada crisis en la ciudad, pues 
presupuestar orientativamente o concretamente, de que presupuesto estaríamos hablando. 
Como no puede ser de otra manera en una iniciativa como esta, pues dar nuestro total apoyo a 
una iniciativa como esta que ha presentado el grupo de la AEB, para que se pueda intentar 
resolver este gravísimo tema de la salud pública”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Rafael Muñoz, regidor del grup municipal del PP, que 
diu: “Desde el PP de Badia daremos soporte a esta moción,ya que es un problema que todos 
queremos que termine lo antes posible. Soy breve y poco más hay que decir”. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i Medi 
Ambient, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. El grupo municipal socialista quiere agradecer en 
primer lugar la recogida por parte del grupo municipal de la AEB de nuestras aportaciones. 
Decir que el tema del fibrocemento no es una cosa nueva en nuestro municipio, por desgracia 
hemos convivido con ella desde nuestros inicios, y ya hace bastante tiempo que distintos 
gobiernos municipales han trabajado al respecto de ver como conseguir su retirada, sino toda 
sí de aquellas zonas que son más problemáticas. Muestra de ello fue al final el convenio que se 
llegó a firmar en el aquel momento con ADIGSA, para retirar la construcción de balcones, en el 
que participaba fuertemente la AVV en aquel momento, y que creemos que es camino a seguir. 
Decir que es tema que no implica a todos y a todas. Es una cuestión que no va a tener una 
solución local, sino que vamos a tener que recuperar o conseguir que organismos de ámbito 
nacional intervengan en este caso, y que por lo tanto el camino va a ser largo. El grupo 
municipal socialista también cree que el hecho de que hoy aprobemos a se apruebe esta 
moción es un paso más. Es un paso que añadimos a los pasos dados, y que por lo tanto hay 
que seguir caminando y vamos a estar ahí. De entrada nosotros creemos que es precipitado a 
lo mejor el haberla llevado ahora, sino que a lo mejor requería haber sido trabajada un poco 
más como nos ha pedido en alguna ocasión. También es cierto que los tiempos son los que 
son, y a veces no acompañan, pero si que creo que se tendría que haber trabajado algo más, 
haber buscado o encontrado la complicidad de otros agentes sociales del municipio para 
recoger también su opinión y que pudiesen participar de la misma, y por lo tanto se va a 
abstener en este punto”. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, la qual s’aprova per 9 vots a favor (4 AEB, 
3 PP, 1 ICV-EUiA, 1 PXC) i 8 abstencions (7 PSC, 1 CiU). 
S’acorda: 
 
Atès que la gran majoria dels habitatges de Badia del Vallès són de protecció oficial de caràcter 
especial sota la tutela de l’Agència Catalana de l’Habitatge. 
 
Atesa la presència d’asbest en un gran nombre d’edificis de la ciutat. 
 
Atès que l’asbest és un grup de minerals metamòrfics fibrosos les fibres del qual poden passar 
a l’aire o a l’aigua a causa de la degradació i que no s’evaporen a l’aire ni es dissolen amb 
l’aigua. 
 
Atès que les fibres de diàmetre petit i les partícules petites poden romandre sospeses en l’aire 
molt de temps. 
 
Atès que les fibres d’asbest afecten al teixit pulmonar i la membrana que els envolta, la pleura, i 
que inhalar alts nivells de fibres d’asbest durant molt de temps pot produir lesions que semblen 
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cicatrius als pulmons i a la pleura. Aquesta malaltia, anomenada asbestosi, provoca dificultats 
en respirar, tos, i, en els casos més greus, dilatació del cor. L’asbestiosi és una malaltia greu 
que, eventualment, pot produir incapacitat i, fins i tot, la mort. 
 
Respirar nivells d’asbest més baixos pot produir alteracions en la pleura, anomenades plaques. 
Els efectes de les plaques pleurals en la respiració són, normalment, seriosos, però l’exposició 
a nivells més elevats pot produir un engrossiment de la pleura que pot restringir la respiració. 
 
Atès que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha determinat que l’asbest és cancerigen als 
éssers humans i se sap que respirar asbest pot augmentar el risc de càncer en éssers humans. 
 
Atesa la seva toxicitat ja que les fibres d’asbest poden alliberar-se a l’aire en pertorbar 
materials que en contenen durant l’ús per manteniment, reparació o renovació d’edificis i 
vivendes quan el material que en conté és pertorbat de manera que alliberi partícules o fibres a 
l’aire. 
 
Atès que l ‘Ajuntament encarregarà un informe tècnic per esbrinar els materials de les 
canonades d’aigua potable. 
 
El Ple acorda: 
 
Primer. Instar l’Agència Catalana de l’Habitatge a la substitució dels balcons amb amiant dels 
blocs de tipus estrella que encara no s’han realitzat per raó de salut pública. 
 
Segon. Instar l’Agència Catalana de l’Habitatge a la retirada de l’amiant present a la resta de la 
ciutat, especialment habitatges de 16 alçades i canonades d’aigua en el cas de que es confirmi 
la presència d’asbest. 
 
Tercer. Exigir que aquest procés es faci amb la informació i mesures de seguretat pertinents 
per a garantir la salut de la ciutadania. 
 
Quart. Comunicar aquest acords a l’Agència Catalana de l’Habitatge, al departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya i a les dues associacions de veïns de la ciutat.  
 
 
6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No n’hi ha. 
 
 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE LA NÚM. 293/13  FINS LA     
467/13  
 
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
 
Núm. 293/13, de 5 de juny, de modificar la nòmina de la funcionària Natalia Salerno i de la 
senyora Núria Mahugo Griñó, per diferents variacions. 
 
Núm. 344/13, de 27 de juny, d’inscriure diferents treballadores per a l’assistència a les jornades 
de l’Escola d’Estiu de Serveis Socials Bàsics, organitzats per la Diputació de Barcelona. 
 
Núm. 349/13, de 28 de juny, de suspendre la relació funcionarial amb el senyor Carlos Padilla 
Casado, segons resolució d’incapacitat permanent de la Seguretat Social 2013-5400700-57. 
 
Núm. 362/13, de 4 de juliol, d’inscriure la senyora Carme Colomer Besga a les jornades de 
l’Escola d’Estiu de Serveis Socials Bàsics, organitzats per la Diputació de Barcelona. 
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Núm. 374/13, de 14 de juny d’autoritzar la concessió de reserva d’aparcament a la senyora 
Montserrat Barragán de la Haza, davant el seu domicili de l’av. Costa Brava, 16. 
 
Núm. 375/13, de 10 de juliol, de reconèixer al senyor Jesús Alonso Fernández el dret a 
percebre el tercer termini de la indemnització per jubilació anticipada, per import de 4.680,00 
euros. 
 
Núm. 381/13,m de 12 de juliol, de presentar sol.licitud de participació de l’Ajuntament a la 
Diputació de Barcelona, per el projecte Euronet 50/50, que incentiva l’estalvi energètic en 
edifics públics. 
 
Núm. 382/13, de 12 de juliol, de concedir llicència urbanística núm. 2013/039 a la senyora 
Gloria Falcón Camacho, adjudicatària del local ubicat a l’av. Burgos, 34, per a la realització de 
les obres que sol.licita. 
 
Núm. 383/13, de 12 de juliol, de disposició de les vacances anyals de diferents treballadors. 
 
Núm. 384/13, de 17 de juliol, de concessió a la senyora Natalia Salerno d’un permís sense 
retribució per una durada màxima de 3 mesos. 
 
Núm. 385/13, de 17 de juliol, de liquidació dels havers de diferents treballadors que finalització 
dels períodes contractuals. 
 
Núm. 386/13, de 17 de juliol, de concedir llicència urbanística núm. 2013/049 al senyor Andrés 
Cunchillos Pérez, per a la realització de les obres que sol.licita en el seu habitatge de l’av. 
Mediterrània, 4, 2n F. 
 
Núm. 387/13, de 17 de juliol, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització de la plaça de parking 
núm. 141, a favor del Sr. Ramón Carreras Bernardo, Juan Carlos Carreras Duaigües i Ramón 
Albert Carreras Duaigïes, fins el dia 18 de setembre de 2052. 
 
Núm. 388/13, de 17 de juliol, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Maria Ortiz Echepares. 
 
Núm. 389/13, de 17 de juliol, d’autoritzar el senyor Felipe Reguera Castro per a l’instal.lació 
d’una terrassa exterior de 20 m2. davant el local ubicat a l’av. Costa Brava, 8, durant el període 
del dia 1 de juliol fins el 31 d’agost de 2013. 
 
Núm. 390/13, de 18 de juliol, d’aprovar l’exempció de l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica per l’exercici 2013, prevista a l’art. 4.1.g de l’Ordenança fiscal núm. 3, a favor del 
senyor Jesús Rodríguez Pérez. 
 
Núm. 391/13, de 18 de juliol, d’aprovar la liquidació d’ofici corresponent a Caixa Penedès-Banc 
de Sabadell, per la instal.lació d’un caixer automàtic davant del seu local comercial, situat al 
núm. 1 de la Plaça Major, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2013. 
 
 
Núm. 392/13, de 18 de juliol, d’aprovar la liquidació d’ofici corresponent a Banc de Sabadell, 
per la instal.lació d’un caixer automàtic davant del seu local comercial, situat al núm. 7 de la 
Plaça Major, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2013. 
 
Núm. 393/13, de 18 de juliol, d’aprovar la liquidació d’ofici corresponent a ONCE, per l’OVP 
dels quioscos situats al C/ La Manxa i Av. Burgos 40, de l’1 de gener al 31 de desembre de 
2013. 
 
Núm. 394/13, de 19 de juliol, de concessió d’una bestreta de 150,00 euros a la senyora Noelia 
Manzaneda Gómez, sense interès i a compte de la mensualitat del mes d’agost de 2013. 
 
Núm. 395/13, de 19 de juliol, de concessió d’una bestreta de 809,23 euros a la senyor Sonia 
Ollé Campillo, sense interès i a compte de la paga extraordinària de Nadal de 2013. 
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Núm. 397/13, de 19 de juliol, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 22 de juliol 
de 2013. 
 
Núm. 400/13, de 19 de juliol, de nomenar la senyora Sonia Camacho Jiménez funcionària 
interina, amb la categoria de diplomada en treball social, no abans del dia 18 de juliol de 2013 i 
fins la finalització dels permisos de la senyora Carolina Sanchez Braut. 
 
Núm. 401/13, de 23 de juliol, d’aprovar i signar un protocol addicional de concreció per al 2013, 
del Contracte programa amb el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya, en matèria de serveis socials, o acceptar diverses subvencions. 
 
Núm. 402/13, de 23 de juliol, d’acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per import de 155.140,00 euros, i destinada al projecte “Pla local d’Ocupació per a 
la millora de l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió social. 
 
Núm. 403/13, de 23 de juliol, d’acceptar la subvenció de 12.444,60 euros atorgada per la 
Diputació de Barcelona, destinada a Accions de Millora de Competències per l’Ocupació 2013. 
 
Núm. 404/13, de 24 de juliol, d’autoritzar el senyor José Alburquerque Hernández per a 
l’instal.lació d’una terrassa exterior de 16 m2. davant el local ubicat a l’av. Burgos, 2, durant el 
període del dia 1 de juliol fins el 31 de juliol de 2013. 
 
Núm. 405/13, de 24 de juliol, d’autoritzar la senyora Gloria Falcón Macho per a l’instal.lació 
d’una terrassa exterior de 17,7 m2. davant el local ubicat a l’av. Burgos, 34, durant el període 
del dia 1 de juliol fins el 31 d’agost de 2013. 
  
Núm. 407/13, de 26 de juliol, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 29 de juliol 
de 2013. 
 
Núm. 409/13, de 26 de juliol, de variacions de la nòmina del personal corresponents al mes de 
juliol de 2013. 
 
Núm. 410/13, de 26 de juliol, d’autoritzar el senyor Antonio Diaz per a l’instal.lació d’una 
terrassa exterior de 24 m2. davant el local ubicat a l’av. Costa Brava,  7, durant el període del 
dia 1 de juliol fins el 15 de setembre de 2013. 
 
Núm. 411/13, de 26 de juliol, d’autoritzar el senyor José Alburquerque Hernández per a 
l’instal.lació d’una terrassa exterior de 50 m2. davant el local ubicat a l’av. Burgos, 2, durant 
diversos dies del mes de juliol de 2013. 
 
Núm. 412/13, de 26 de juliol, d’autoritzar el senyor Pin Tao Wu per a l’instal.lació d’una terrassa 
exterior de 42,35 m2. davant el local ubicat a Plaça Major, 2, durant el període del dia 1 d’abril 
al 31 de desembre de 2013. 
 
Núm. 413/13, de 26 de juliol, d’autoritzar el senyor José Alburquerque Hernández per a 
l’instal.lació d’una terrassa exterior de 50 m2. davant el local ubicat a l’av. Burgos, 2, durant 
diversos dies del mes de maig i juny de 2013. 
 
Núm. 414/13, de 26 de juliol, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Manuel Fernández Fernández. 
 
Núm. 415/13, de 29 de juliol, de concessió d'ajuts de fons social segons Conveni i Acord 
regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, corresponents al mes 
de juliol de 2013. 
 
Núm.416/13, de 29 de juliol, de convocatòria del Ple municipal ordinari del mes de juliol de 
2013, pel proper dia 31. 
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Núm. 417/13, de 29 de juliol, de paralitzar i arxivar l’expedient de Baixa d’Ofici núm 16/13, 
atesa la modificació per canvi de residència de la senyora Purificación Galeote Rosa. 
 
Núm. 418/13, de 30 de juliol, de fer efectiva la baixa en el padró d’habitants del senyor Manuel 
Tomás Alvarez per inscripció indeguda, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 13/13. 
 
Núm. 419/13, de 30 de juliol, de fer efectiva la baixa en el padró d’habitants del senyor 
Abdelhakim Amellal per inscripció indeguda, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 9/13. 
 
Núm. 420/13, de 30 de juliol, de fer efectiva la baixa en el padró d’habitants del senyor Rafael 
Leria Vargas per inscripció indeguda, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 11/13. 
 
Núm. 421/13, de 30 de juliol, de paralitzar i arxivar l’expedient de Baixa d’Ofici núm 14/13, 
atesa la modificació per canvi de residència de la senyora Caty del Carmen Guevara Carranza. 
 
Núm. 422/13, de 30 de juliol, de fer efectiva la baixa en el padró d’habitants de diferents veïns 
per inscripció indeguda, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 06/13. 
 
Núm. 423/13, de 30 de juliol, de fer efectiva la baixa en el padró d’habitants de diferents veïns 
per inscripció indeguda, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 8/13. 
 
Núm. 424/13, de 30 de juliol, de fer efectiva la baixa en el padró d’habitants del senyor José J. 
Hernández Martín per inscripció indeguda, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 07/13. 
 
Núm. 425/13, de 30 de juliol, de fer efectiva la baixa en el padró d’habitants del senyor Juan 
José Amaya Vargas per inscripció indeguda, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 10/13. 
 
Núm. 426/13, de 30 de juliol, de concessió d'ajuts de fons social segons Conveni i Acord 
regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, corresponents al mes 
de juliol de 2013. 
 
Núm. 427/13, de 30 de juliol, d’autoritzar la concessió de reserva d’aparcament a la senyora M. 
Dolores Hortelano Garcia, davant el seu domicili del C/ Algarve, 2. 
 
Núm. 428/13, de 30 de juliol, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones 
amb disminució, modalitat titular conductor, a la senyora  M. Dolores Hortelano Garcia. 
 
Núm. 431/13, de 30 de juliol, d’autoritzar la concessió de reserva d’aparcament a la senyora 
Belinda Sánchez Sánchez, davant el seu domicili del C/ Mallorca, 2. 
 
Núm. 432/13, d’1 d’agost, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents persones, 
per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 28 de juny al 30 de juliol de 
2013. 
 
Núm. 433/13, d’1 d’agost, d'aprovar I'expedient núm. 06/2013, de generació de crèdits a 
partides pressupostàries de l' exercici de 2013. 
 
Núm. 434/13, d’1 d’agost, d’aprovar l’expedient núm. 05/2013 de transferència de crèdit a 
diferents partides d’estats de despeses per a l’exercici de 2013.  
 
Núm. 435/13, d’1 d’agost, de delegar les facultats per a prestar consentiment 
matrimonial a favor del regidor Quim Duran Redondo. 
 
Núm. 436/13, d’1 d’agost, de fer efectiva la baixa en el padró d’habitants de diferents veïns per 
inscripció indeguda, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 04/13. 
 
Núm. 437/13, d’1 d’agost, de fer efectiva la baixa en el padró d’habitants del senyor Javier 
Mármol Campaña per inscripció indeguda, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 05/13. 
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Núm. 438/13, d’1 d’agost, de concessió al senyor Saul Osuna Flores, de llicència per a la 
tinença i conducció de gos potencialment perillós. 
 
Núm. 440/134, d’1 d’agost, d'aprovar I'expedient núm. 07/2013, de generació de crèdits a 
partides pressupostàries de l' exercici de 2013. 
 
Núm. 441/13, d’1 d’agost, d’aprovar i signar el “Convenio de Subvención para una Asociación 
Comenius Regio” amb l’OrganismoAutónomo de Programas Educativos Europeos, per import 
de 27.328,00 euros . 
 
Núm. 442/13, de 5 d’agost, d’aprovar els ajuts de menjador escolar concedits pel Consell 
Comarcal del Vallès Occidental per al curs 2013/2014, així com els ajuts concedits per 
l’Ajuntament pel mateix concepte. 
 
Núm. 443/13, de 5 d’agost, de practicar liquidació dels havers de diferents treballadors per 
finalització del seu període contractual. 
 
Núm. 444/13, de 5 d’agost, d’atorgar al senyor Jorge Jiménez Rentero la concessió de la 
targeta d’armes per una validesa de dos anys. 
 
Núm. 445/13, de 5 d’agost, d’atorgar al senyor Rafael Ortega Romero la concessió de la 
targeta d’armes per una validesa de dos anys. 
 
Núm. 446/13, de 6 d’agost, de declarar el desestiment de l’arrendatari del local 24, en la 
novació del contracte d’arrendament i en conseqüència ordenar-ne l’arxiu de l’expedient. 
 
Núm. 447/13, de 7 d’agost, de contractació mitjançant contracte laboral per circumstàncies de 
la producció, la senyora Esther Llaves Contreras amb la categoria de recepcionista, des del 20 
de juliol fins l’1 de setembre de 2013.  
 
Núm. 448/13, de 7 d’agost, de contractació mitjançant contracte per obra o servei determinat, 
de diferent personal dins el projecte “Pla local d’ocupació per a la millora de l’ocupabilitat de 
persones en risc d’exclusió social, no abans del dia 1 de juliol i per una durada de 6 mesos. 
 
Núm. 449/13, de 7 d’agost, de contractació mitjançant contracte laboral per circumstàncies de 
la producció, el senyor Miguel A. Pérez Jiménez amb la categoria d’auxiliar de manteniment-
conserge, per tal de cobrir la vacant per gaudir de vacances el personal del Casal d’Avis, no 
abans del dia 5 d’agost i fins el 30 d’agost de 2013.  
  
Núm. 450/13, de 9 d’agost, d’autoritzar el canvi de matrícula de la reserva d’estacionament 
concedida al senyor Manuel Tenorio Recamales, davant del núm. 25 de l’av. Cantàbric. 
 
Núm. 451/13, de 9 d’agost, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13036683 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. 452/13, de 9 d’agost, d’acceptar diferents subvencions atorgades per la Diputació de 
Barcelona dins el Pla Xarxa de Governs Locals 2013-2015, de temes d’Acció Social i Cultural. 
 
Núm. 453/13, de 13 d’agost, de concessió d’una bestreta de 300 euros al senyor José 
Contreras Torres, sense interès i a compte de la paga extraordinària de Nadal de 2013.  
Núm. 454/13, de 14 d’agost, d’aprovar el contracte de manteniment de les bases de dades 
Oracle, amb l’empresa Imagar Informàtica, S L, per un import total de 3.872,00 euros. 
 
Núm. 455/13, de 21 d’agost, de concessió d’una bestreta de 600 euros al senyor José Luis 
Soto Martínez, sense interès i a compte de la paga extraordinària de Nadal de 2013. 
 
Núm. 456/13, de 21 d’agost, d’incoar procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial 
7/2013,  a causa de la demanda d’un ciutadà per haver sofert danys en el seu vehicle. 
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Núm. 457/13, de 21 d’agost, de variacions de la nòmina del personal corresponent al mes 
d’agost de 2013. 
 
Núm. 458/13, de 21 d’agost, d’imposició de sancions per infraccions de les normes sobre 
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària a diferents infractors segons la proposta 
núm. 13038229, i notificar a l‘ORGT. 
 
Núm. 459/13, de 21 d’agost, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13037911 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. 460/13, de 21 d’agost, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 13038673 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. 461/13, de 2 de setembre, de concessió a la senyora Sandra Mota Nogales de la 
reducció d’un terç de la seva jornada de treball per la cura dels seus infants. 
 
Núm. 462/13, de 2 de setembre, d’aprovar l’autorització i el compromís de despeses per import 
de 180,00 euros de la relació 61/2013, així com l’autorització, el compromís i el reconeiment 
d’obligacions per import de 19.990,85 euros de la relació 66/2013. 
 
 Núm. 463/13, de 3 de setembre, 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 juliol al 30 
d’agost de 2013. 
 
Núm. 464/13, de 3 de setembre, de delegar les facultats per a prestar consentiment 
matrimonial a favor de la regidora senyora Montserrat Montañés Navarro. 
 
Núm. 465/13, de 3 de setembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Mariano Contreras Torres. 
 
Núm. 466/13, de 3 de setembre, de declarar extingits diferents contractes temporals de 
treballadors, per finalització del període contractual. 
 
Núm. 467/13, de 5 de setembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Jovino Sima Mba Ayeto. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Carme Mateu, regidora del grup 
municipal de CiU, que diu: “A la Resolució núm. 293/13, de 5 de juny, posa es modifica la 
nòmina de la funcionària Natalia Salerno i de la senyora Núria Mahugo Griñó per diferents 
variacions. Quines variacions son? O el per què. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup 
municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Algunas resoluciones ya las hemos 
intentado resolver, tanto con la responsable de RRHH como con el regidor de Urbanismo y 
Medio Ambiente, pero hay una Resolución, la 401, que va sobre un protocolo con el 
Departamento de Benestar Social y que me interesaría si la regidora nos podría hacer llegar 
una copia del protocolo que se firmó el 23 de julio. En principio sólo tengo esta pregunta”.  
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal 
de l’ AEB, que diu: “Moltes gràcies. La primera fa referència a la Resolució 391 i 392, per la 
qual l’Ajuntament aprova la liquidació de la presència de caixers automàtics de dues entitats 
bancàries, seguint l’aportació que va fer l’AEB en les darreres OOFF. Bàsicament es felicitar-
nos per aquesta...una consideració. 
La següent ja ha fet referència al portaveu d’ICV-EUiA. La 401 d’aprovar i signarun protocol 
addicional de concreció pel 2013 del contracte programa del Departament de Benestar Social. 
Entenem el perquè hi ha aquest contracte marc addicional donades les circumstàncies de crisi 
actuals, i ens agradaria que ens haguessin informat amb anterioritat, i també ens agradaria que 
ens fessin arribar aquest protocol si fos possible. Això pel que fa a la 401. 
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I la última consideració es la 442 que diu d’aprovar els ajuts de menjador escolar concedits pel 
Consell Comarcal per al curs 2013-2014, així com els ajuts concedits a l’Ajuntament pel mateix 
concepte. Vam demanar els imports a les regidores pertinents, i agraïm la seva col.laboració. I 
donada la circumstància que tenim un Consell Comarcal, que juntament amb el transport 
escolar, una de les poques atribucions que té es la concessió d’aquests ajuts de menjador 
escolar, i és clar, vist el que veiem amb la consideració de la dotació econòmica d’aquest 
Consell Escolar, ens plantegem per a què serveix...perdó, no Consell Escolar sinó Consell 
Comarcal del Vallès Occidental. Per a què serveix aquest Consell Comarcal quan en una 
situació tan greu, amb una realitat tant crua, estem parlant de nens i estem parlant de nens que 
probablement per a garantir la ingesta de calories necessàries, doncs han de garantir que el 
menjador escolar tingui la beca. Aleshores el que fan es any rere any, anant incrementant 
progressivament la nota de tall, i una mica aquesta consideració es per a comminar a l’equip de 
govern a mantenir dintre de les mesures i dels límits pressupostaris, a mantenir el suport a tot 
el que faci referència a les beques de menjador escolar”. 
 
A continuació intervé la senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa d’Economia, 
Governació i Serveis Generals, que diu: “Sobre la 293. Si te parece bien te la contesto por 
escrito porque ahora mismo no tengo la información de porqué ha habido esta variación. Si que 
se que una de las trabajadoras a las que se hace referencia en la Resolución ha modificado, ha 
pedido un permiso. A lo mejor esta regularización que se hace en este caso, en el caso de una 
de las funcionarias. En el otro caso no lo se seguro, pero me comprometo a contestarte, 
Carme, lo antes posible”. 
 
L’alcaldessa diu: “Para contestar la 401, la Sra. Carbonell tiene la palabra”. 
 
Intervé la senyora Montserrat Carbonell, regidora de Benestar Social, que diu: “Gràcies. La 401 
fa referència al contracte programa que tenim amb la Generalitat. No hem donat cap explicació 
en Comissió Informativa perquè l’expliquem cada any en el Ple, perquè cada any es pregunta 
el mateix, que què es aquest d’això. Cada any es fa, cada 4 anys es fa un contracte marc, i 
cada any es va fent una valoració de com estan les necessitats, i es continua. No ho hem 
explicat per això, perquè com cada any es pregunta i cada any s’explica, pensava que ja ho 
sabíem.  
I en quan al tema de les beques de menjador, agrair tot el suport que es pugui rebre per a 
poder pressionar a on calgui, perquè s’augmentin les partides i poder ajudar a les famílies”.                                                            
 
Pren la paraula la senyora Montserrat Montañes, regidora del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Coneixem el tema del contracte programa, i el que demanàvem no era tant que se’ns informés 
de què s’havia produït la signatura, sinó aquest contracte programa recull les línies i els 
continguts per a desenvolupar els serveis socials bàsics en el municipi. El que a nosaltres ens 
agradaria es que a les comissions informatives se’ns informés que es el que signem en aquest 
contracte programa. Ja se que el podem consultar, i que el podem anar a mirar, però tenim 
unes Comissions Informatives que potser podríem, sobretot tenint present que estem en un 
moment de retallades, i que aquest contractes programa també tenen afectacions que es 
tradueix en la prestació de serveis que després com a municipi podem prestar”. 
 
Intervé la senyora Montserrat Carbonell, regidora de Benestar Social, que diu: “Demano 
disculpes, potser ha sigut un lapsus. Es que en aquesta reunió vam fer un monogràfic amb la 
Conxa. Clar, jo tenia en ment que vostès ja tenien la informació. Aleshores podem fer si cal, 
bueno tota la informació que necessiteu, està clar. Ara m’ha vingut al cap que en el seu 
moment vam fer un monogràfic amb ella”. 
 
L’alcaldessa diu: “Doncs ampliar la informació amb el fet de...bueno, agrair la felicitació, i 
respecte el tema de les beques de menjador, no només intentarem mantenir sinó intentarem 
posar tots els recursos que calguin per a intentar baixar, des d’una perspectiva municipal, la 
puntuació perquè hi entrin més persones. No tant el tema de la puntuació pel Consell 
Comarcal. Estem fent números i tan bon punt ho tinguem, fins a on podem arribar i assumir, us 
donarem la informació. 
Sinó hi ha més preguntes relatives a les Resolucions d’Alcaldia, passem a Prec i preguntes”.     
 
7. PRECS I PREGUNTES 
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El senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, fa dues preguntes:   
 
7.1 Barrera sònica 
 
En la Comisión Informativa se nos informó de la modificación de la barrera sónica. Esto lo 
hemos hablado por activa y por pasiva en determinados ámbitos en la reuniones que hemos 
ido manteniendo, pero a mi me llama la atención que hay una modificación parcial de la 
construcción de la barrera sónica, que en la elaboración del proyecto de construcción de la 
barrera sónica, en la corrección del ruido que padecen los vecinos de la Mediterráneo, Ibiza y 
Menorca sobre todo, pues no se haya visto esta cañería de las aguas del Llobregat, y a raíz de 
eso pues nos llama la atención y me gustaría que el regidor pertinente de esto hiciera llegar al 
Departamento de Obras Públicas de la Generalitat o al Departamento competente nuestra 
queja, y que no...creemos que va a quedar bien, pero que no estamos de acuerdo en que esto 
haya pasado y se haya dado en estas condiciones. Y simplemente a ver si esta modificación 
del proyecto inicial de construcción de la barrera acústica, tiene una modificación también 
presupuestaria. 
 
7.2 Forat C/. Menorca 
 
Y otra cosa es, que ya también lo hemos comentado, tanto en Comisiones Informativas como 
en...es una agujero negro que hay entre los números 6 y 8 de la Calle Menorca, que se supone 
que se nos comentó en Comisión Informativa que era de SOREA, una fuga de agua 
posiblemente. Entonces me gustaría saber cual es el proceso hasta ahora, si SOREA se está 
moviendo o cuales son las gestiones que hemos hecho nosotros para que este tema se 
resuelva, porque se supone entonces que hay una fuga de agua. Si ha pasado esto es porque 
hay una fuga de agua. Entonces nos interesaría saber y preguntar públicamente, y conocer 
toda la información de esta situación. Y en principio ya está. Gracias.    
 
El senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, fa tres precs i preguntes: 
 
7.3 Contaminació atmosfèrica 
 
La primera es quin Pla d’actuació te el govern davant de l’estudi de qualitat d’aire de la xarxa 
de vigilància de previsió de la contaminació atmosfèrica a Badia, i perquè no ha informat a la 
població. Ens explicarem. Entre el dia 23 d’octubre de l’any 2012 i el dia 10 de gener de 2013, 
es va instal.lar una unitat de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de 
la Diputació. Era un dispositiu mòbil, nosaltres fa temps que demanem per activa i per passiva, 
que de la mateixa manera que passa a Barberà o a Sabadell, hi hagi una estació fixa, que se 
sol.liciti una estació fixa a la Diputació, per a conèixer en temps real quina es la contaminació o 
l’estat de la qualitat de l’aire a Badia. No una mòbil sinó una fixa. També en el seu moment 
nosaltres qüestionàvem aquesta estació mòbil d’anàl.lisi de la contaminació a Badia, estigués 
situada al parc de Joan Oliver. Evidentment la recollida de dades al parc Joan Oliver, un dels 
focus o dels nuclis verds de la nostra ciutat. No es el mateix que si ho poses a l’avinguda 
Mediterrània, al costat de la C58 per exemple. Anem a veure, anal.litzant els resultats d’aquest 
estudi de qualitat de l’aire a Badia, veiem que l’estudi es va fer durant 75 dies. D’aquests 75 
dies, en 41 ocasions durant 41 d’aquests 75, els nivells de diòxid de nitrogen van superar el 
valor límit de protecció de la salut humana. No és un llenguatge que fem servir nosaltres o que 
ens inventem nosaltres, sinó que es el protocol i el llenguatge que fa servir el propi estudi de la 
Diputació de Barcelona. Quines son les conseqüències de l’exposició reiterada del diòxid de 
nitrogen. Sense voler causar alarma social, anem a mirar les conseqüències, i resulta que 
l’exposició continuada per sobre d’aquests nivells té efectes cancerígens, té efectes disruptors 
del sistema endocrí, provoca o pot provocar endometriosis i problemes de fertilitat a les dones. 
Pot provocar trastorns del desenvolupament dels nens i nenes, es un factor immunodepressor, 
i finalment pot alterar el fetge i els ronyons. Això evidentment no ho diem nosaltres, sinó que ho 
diuen els estudis científics de la pròpia Diputació. Llavors, reiterar les dues preguntes. Una, 
quin pla d’actuació te el govern per a reduir aquests nivell de diòxid de nitrogen, i per què no 
s’informa la població. Cal recordar que aquests nivells de diòxid de nitrogen elevats estan 
provocats bàsicament per dos factors. El primer es l’utilització dels vehicles, es a dir dels 
cotxes, busos, etc. I el segon es el gas natural. Sigui com sigui, des del grup municipal de l’AEB 
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considerem que la primera obligació del governes informar la ciutadania del que està passant. 
Això es el primer, i a partir d’aquí crear els elements perquè tots plegats, perquè tots en som 
responsables, doncs puguem preveure quines actuacions quotidianes hem de fer o no perquè 
aquells nivells de diòxid de nitrogen estiguin allà on han d’estar. Recordem un estudi fet amb 
una estació mòbil situada al mig del poble, en el parc Joan Oliver no pas a l’autopista, que 
supera greument els nivells de diòxid de nitrogen 41 vegades. 41 de 75. Es a dir, més del doble 
dels dies en els quals s’ha fet aquesta medició. Aquesta seria el primer prec pregunta. 
 
7.4 Web municipal 
 
El segon faria referència a la informació de la pàgina web de l’Ajuntament. Fa relativament poc 
s’ha aprovat per part del Govern de l’Estat una llei de transparència que tots plegats haurem 
d’estudiar i veure de quina manera s’ha d’aplicar aquesta llei de transparència al món local i 
especialment a Badia del Vallès. És cert que estem emplaçats a una taula per a parlar de la 
comunicació i de la transparència en aquesta casa. Quin es el prec? O per què fem aquesta 
consideració? Anem a veure. Qualsevol de vostès, dels que avui ens estan escoltant aquí a la 
sala de plens o de qualsevol ciutadà que vulgui saber de què parlen aquests polítics que el 
representen o no, va a la pàgina web. Va a la pàgina web i busca Ajuntament, i a la pestanya 
Ajuntament hi ha un moment que diu “Plens municipals”. Cliques a la pestanya de Plens 
municipals, i resulta que l’últim Ple del qual tu pots tenir coneixement a Badia de què es el que 
passa en aquesta sala, es del dia 30 de gener. I es clar, com tots vostès saben, nosaltres ens 
reunim en sessió plenària un cop al mes, com a mínim en sessió ordinària, ja no parlo de Plens 
extraordinaris. Què significa? Que si vols saber què vam parlar el mes de febrer, no pots, i el 
mes de març, no pots, i l’abril, ni el maig, ni el juny, ni el juliol, i esperem que després d’avui la 
cosa estigui agilitzada. Ja no farem referència a la moció de transparència que ja hem parlat i 
que vostès continuen incomplint sistemàticament. Llavors, nosaltres el que volem es que la 
informació, les actes d’allò que parlem aquí als plens estigui penjat a la web de l’Ajuntament 
perquè tots els ciutadans i ciutadanes de Badia tenen dret a aquesta informació. Tots. Per a bé 
o per a mal. A partir d’aquí tu podràs fer la consideració que vulguis, si t’agrada el que parlem, 
el que diu un o el que diu l’altre. Però el dret a la informació vostès no el faciliten. No el faciliten 
en absolut. Es un mal crònic d’aquesta casa que hauríem de mirar de resoldre. Això seria el 
segon prec o pregunta que nosaltres faríem.  
 
7.5  Pressupost participatiu   
 
 El tercer es que nosaltres esperàvem algunes paraules de la senyora Alcaldessa durant el Ple 
d’avui, però atès que aquestes no s’han produït, dons exposarem el següent. Nosaltres, el grup 
municipal de l’AEB, després de disposar de l’acta, perquè nosaltres sí que disposem de les 
actes dels plens anteriors, es a dir, tenim aquí l’acta de l’últim ple ordinari que es va fer. Vostès 
no, nosaltres si. Llavors, veient això nosaltres vam adreçar una carta a la senyora Alcaldessa, 
en la qual li dèiem el següent. “El passat ple del mes de juny, en què es va aprovar el 
pressupost municipal per a l’any en curs, tal i com recull l’acta aprovada el mes de juliol, vostè 
va afirmar que la seva proposta recurrent any rere any del pressupost participatiu, jo recordo 
fent història l’any 2007 que jo era regidora d’Hisenda, deia vostè, i vaig llençar el guant al grup 
de l’AEB de dir, bueno, presentin una proposta amb cara i ulls d’un procés participatiu. Han 
passat molts anys i encara no ens han presentat cap”. Això era el que deia la senyora 
Alcaldessa en sessió plenària de 31 de juliol. Llavors en aquesta carta que nosaltres l’hem 
adreçat dèiem que tal i com demostra el document de 2009 que adjuntem, que tenim aquí, i 
que signat pel nostre llavors portaveu, el Sergio Escribano, va lliurar als grups municipals el 
regidor Juan Antonio Pérez. Segons això el que vostè afirmava en sessió plenària, és 
clarament fals. De fet en la discussió de pressupostos d’aquell any recordem, de l’any 2009 i 
per correu electrònic a tots els grups, el Sergio Escribano ja va adelantar el contingut principal 
del document en resposta al compromís que havia arribat amb vostè mesos abans de passar a 
ser alcaldessa. Nosaltres entenem que la seva rotunda afirmació d’un fet fals que embruta el 
nom del nostre grup municipal i ens acusa de ser incapaços de fer propostes constructives, pot 
estar motivada per un oblit o per un descuit, donada la gran quantitat de temes que durant 
aquests quatre anys ha hagut d’afrontar com a alcaldessa. I volem entendre que aquest es el 
motiu perquè en cas contrari es tractaria d’una alcaldessa mentint en l’òrgan de màxima 
representació municipal, que es el Ple municipal, per traure’ls de sobre responsabilitat de 
presentar un pressupost tard i malament, atacant el principal grup de l’oposició amb una 
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falsedat. Recordem que el pressupost vigent es va aprovar amb sis mesos, com a mínim, de 
retard. Li dèiem en aquesta carta també que la seva formació en el proper ple de la Corporació, 
es a dir avui, que esperàvem aquesta rectificació. Com a mostra que va ser fruit d’un oblit, 
afavorit per la tensió de la discussió en un moment, i no una mentida deliberada, i creiem 
necessari aquest reconeixement per part seva, per a afavorir un mínim ambient de confiança, 
tant important amb els reptes que tenim plantejats. I pel que fa al contingut de la proposta de 
2009 per a elaborar el pressupost municipal amb la participació de la ciutadania, continuem 
subscrivint tot el seu contingut, que podria servir pel pressupost de 2015 si el govern te la 
disposició de debatre fórmules que avancin en aquest sentit. Bé, nosaltres li fèiem arribar 
aquesta carta adjuntant la proposta de pressupost participatiu que presentàvem per a l’any 
2011”. 
 
L’alcaldessa diu: “Gràcies. No penso dedicar més de tres minuts en contestar aquestes 
afirmacions que em semblen absolutament fora de to. Primer dir que moltes, moltes, moltes 
vegades, moltes més de les que en un moment donat jo puc donar de la meva opinió sobre un 
tema, vostès com a grup municipal han donat la seva opinió sobre les decisions o sobre el 
comportament de l’equip de govern en molts casos parlant-nos d’incapaços, de faltar a la 
veritat. Vostè mateix, senyor Duran, te el rècord absolut en dir que aquesta alcaldessa falta a la 
veritat, el rècord absolut d’incompliment d’acords, de mentir, de tal. Vostès poden dir el que els 
hi dóna la gana, nosaltres com que entenem el respecte i el diàleg d’una altra manera, 
nosaltres no demanem constantment disculpes sobre allò que nosaltres considerem que no es 
el que nosaltres pensem. En aquest cas es una apreciació meva, que tinc tota la llibertat del 
món de considerar que no es una proposta amb cara i ulls el que vaig rebre. Jo puc considerar-
la...jo no he dit que no vaig rebre un mail del senyor Sergio Escribano en un moment donat, jo 
vaig dir que per part de l’AEB no he rebut una proposta amb cara i ulls, i es la meva percepció. 
Això per a mi no es una proposta de cara i ulls de procés, amb la qual cosa es una opinió meva 
i me l’ha de respectar, i jo no penso demanar disculpes per la meva opinió, faltaria més. 
Faltaria més i menys a vostè que te el rècord absolut, absolut, de qualificar amb epítets, tots els 
del món, perquè crec que ha de consultar el diccionari cada cop que ve a aquest ple per a 
donar un epítet diferent a cada cosa que fa l’equip de govern. I ja està, forma part del joc polític, 
de les opinions amb llibertat, jo no demanaré disculpes per allò que no he dit. Jo no he dit res 
més del que ha dit vostè. Vostè sí que ha acusat de mentidera a la senyora Alcaldessa. Vostè 
si que ha aplicat un insult a la senyora Alcaldessa. Jo no he insultat a cap regidor de l’AEB 
acusant-lo de mentider. En cap moment. I sinó, agafi l’acta del Ple i ho mira. Aquesta es la 
diferència entre mi i vostè, que vostè si que m’acusa i m’insulta, i jo dono la meva opinió de les 
coses que passen en aquest Ple. Aquesta es la diferència. Si vostè vol jugar a aquest joc és 
lliure de fer-ho, jo no li demanaré que em demani disculpes, perquè entenc que forma part 
d’aquest joc polític, com mai he demanat que vostè em demani disculpes per tantes, i tantes i 
tantes coses que ha dit en aquest Ple, molt més greus que la que vaig dir jo en el ple passat. 
Ara clar, evidentment sempre hi ha dues barres de mesurar, la que te vostè i la que nosaltres 
considerem, amb la qual cosa es que no penso ni contestar. Vostè em va donar les seves 
explicacions, vam parlar tranquil·lament en una reunió vostè i jo amb molt bon rotllo, amb molt 
bon rotllo de construir una proposta i hem parlat amb molt bon rotllo, i per això no entenc 
aquesta visceralitat i aquesta agressivitat en les seves paraules, que no va passar quan vam 
tenir una reunió en privat. Però bueno, ja estic acostumada a aquesta forma de fer.  
Respecte la resta de precs i preguntes, el prec que ha fet el senyor Argueta sobre les gestions 
amb SOREA no se si vol contestar o li vol contestar per escrit..”             
 
Intervé a continuació el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i Medi 
Ambient, que diu: “Sobre SOREA y el tema del socavón, si es una fuga de agua. SOREA ya 
está notificada, el lunes se le volvió a notificar. Me consta que tienen que empezar ya mismo la 
intervención, y una vez que abran sabremos el alcance real de la avería. Está claro que es una 
rotura de una cañería, el alcance de la avería esto es como los cirujanos, hasta que no abren 
no saben exactamente lo que se van a encontrar, pero me consta que están detrás del tema y 
están con ello. En cuanto sepa algo más yo les informo sin problema. 
Sobre la barrera sónica les haré llegar la contrariedad que tenemos todos de que esto haya  
ocurrido así, y esperemos que no surja ningún tema nuevo y que la obra finalice como tiene 
que finalizar, asi lo trasladaremos en nombre del Consistorio. 
Sobre el tema del aire. A ver, hace unos meses, ahora no recuerdo exactamente cuando, en 
este pleno trajimos a aprobación un plan, y en su momento, tanto en Comisión Informativa 
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como en Junta de Portavoces, como en pleno municipal, expliqué que ese plan que íbamos 
tarde a la hora de aprobarlo por pleno, que era un estudio que se había hecho hacía ya unos 
años, que contemplaba la calidad del aire no solamente de Badia sino del entorno, que 
efectivamente Badia junto con Sabadell, Barberà y otros municipios, estamos en una zona de 
especial incidencia en lo referente al dióxido de nitrógeno este, que no se si lo he dicho 
correctamente, debido principalmente a la presencia de la C58 y al tráfico que genera, y a la 
presencia del aeropuerto de Sabadell. Básicamente estos son los dos puntos de la provocación 
de que estemos en una zona de estas características. No solamente Badia sino que está la 
parte de Sabadell, Barberà y Sant Quirze, de entrada. Dentro de la comarca. El hecho de que 
digamos la medición, el vehículo para medir y hacer el estudio, que es un estudio de control 
que se ve que se viene haciendo periódicamente, o sea no es algo anormal, es algo que se 
publicitó en web municipal y que salió como noticia en el Nuevo Badia creo recordar incluso, 
gracias por la parte que nos toca, que se informó, y la ubicación del vehículo no lo decide 
ninguno de los 17 regidores que está aquí, ni siquiera el regidor de Medio Ambiente, sino que 
es un criterio técnico. Los técnicos de Diputación llegan, los técnicos contratados por la 
Diputación llegan a la zona y deciden en que lugar van a colocar el vehículo para medir la 
calidad el aire, en función de unos criterios. Estos criterios no son solamente de que sea un 
entorno agradable, que no lo es, sino que son los criterios que ellos van a buscar unos datos 
concretos, y por lo tanto deciden colocarlo ahí. Luego sobre el tema de...si todos supiéramos 
los males que puede generar al cuerpo humano la mayoría de las cosas de las que estamos 
rodeados, viviríamos en una burbuja de cristal, aislados del mundo. Por lo tanto yo creo que 
como ilustración está bien, y es cierto no son sus palabras, son palabras que vienen en 
distintas webs oficiales, no oficiales, sobre los problemas de salud que pueden causar ciertos 
productos si se encuentran en cotas elevadas, pero yo lo que si que creo es que no es 
necesario aderezar la intervención con esa descripción, ¿Por qué? Porque en primer lugar, 
seguramente el entorno del aeropuerto, de la C58 y de otros núcleos urbanos con altas 
concentraciones de vehículos, se encuentran en la misma situación que nosotros, punto uno. 
Punto dos, la solución a ese problema concreto no pasa por una actuación local, y ya lo dice el 
propio plan. El plan ya hablar de que la solución al problema no es local sino que va más allá, 
que lo que nosotros podemos hacer como municipio ya se está haciendo. Por lo tanto, yo 
pediría un poco de prudencia. Podemos buscar fórmulas para exigir que nuestro entorno sea 
mucho más saludable para todos, si en eso yo creo que nadie va a decir que no, pero si que 
creo que a la hora de explicar una problemática tenemos que ser comedidos y prudentes, y 
responsables de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque usted ahora me dice, ¿Hay algún plan 
especial de este Ayuntamiento para combatir este problema en concreto? No. No lo hay porque 
el problema, la solución no es local, vuelvo a insistir. El aire no tiene una frontera. El daño que 
provoca el C58 que todos conocemos, no lo va a paliar esta Consistorio hoy, y con las 
herramientas que tiene. El aeropuerto, que últimamente está bajando su cota de actividad, 
cosa de la que me alegro por una parte, ahora mismo la solución no la vamos a poder dar 
nosotros, por lo tanto, si usted como AEB lo que quiere es que este Consistorio tenga un plan 
de emergencia para estos temas, pues planteémoslo y hagámoslo, y a partir de ahí información 
a la ciudadanía...si, podemos dar, me consta que estos datos son públicos, que están en la 
web oficial y que se pueden mirar en un momento dado. Estoy de acuerdo con usted, pero 
seamos comedidos en algunas explicaciones”, 
 
Instervé seguidamente la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. En el pleno anterior del mes de julio, hicimos una pregunta al 
responsable de Urbanismo sobre el lamentable estado de las vallas y del terreno que hay en la 
parte que va paralela a la autopista desde Menorca hasta donde llega la construcción de la 
barrera sónica, las vallas brillan por ausencia, el trozo del suelo de las lluvias se han llevado la 
tierra y cada vez está más deteriorado es un problema, añadido también a las vallas del 
instituto que imagino que es responsabilidad de ellos, y de la parte de atrás de la deixallería. 
Claro, todo el estado es muy muy lamentable, y no se nos ha dado ningún tipo de información 
de la solicitada ni se ha hecho nada, ni nada...y que tengas que esperar a que se haga daño 
alguien para...nada más, gracias”. 
 
Intervé a continuació el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i Medi 
Ambient, que diu: “Tiene razón, Sra. Antonia, es culpa mia que no le he contestado ni a usted 
ni a su regidor ni en Comisión Informativa ni en Junta de Portavoces, ni por escrito. Mañana por 
la mañana tendrá la respuesta y mira, aprovechando que tenemos visita con los de la barrera 
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sónica, pues les pediremos que hagan algo. Bueno, no les pediremos, les diremos que hagan 
algo”. 
 

A continuació intervé la senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa d’Economia, 
Governació i Serveis Generals, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, para contestar al 
tema de la página web, verificaremos si realmente o como dicen ustedes, está colgado el pleno 
de enero. En cualquier caso eso obedecerá única y exclusivamente a algún fallo o bien 
informático o de algún tipo que nada tiene que ver con la ocultación que ustedes manifiestan 
reiteradamente que quiere hacer el equipo de gobierno, de información a la ciudadanía.  

   Me gustaría ahora, referente al tema de la transparencia, decir que efectivamente nosotros 
hemos propuesto hacer una mesa de trabajo sobre transparencia, que por las razones que 
ustedes ya conocen no se ha celebrado hasta el momento, la ley de transparencia como bien 
ha mencionado, fue aprobada en estos últimos días, creo que a finales de la semana esta 
pasada no, la anterior, con lo cual estamos un poco intentando averiguar el contenido real de 
esta ley para empezar a trabajar en ello, tenemos encima de la mesa el tema de proponer las 
fechas para podernos sentar, desde luego me gustaría hacer hincapié en que será una mesa 
de trabajo sobre transparencia, no sobre transparencia y comunicación como en reiteradas 
ocasiones manifiesta su grupo municipal, y bueno únicamente me gustaría apuntar que un 
equipo de gobierno que no tiene intención de informar a la ciudadanía, no tiene intención de 
hacer un grupo de trabajo con el resto de grupos municipales para trabajar la información que 
vamos a ofrecer a la ciudadanía. Me parece que eso es una muestra suficiente. Otra muestra 
suficiente también lo es el hecho de que ustedes en la última moción que presentan a este 
respecto en este Pleno, que no fue aprobada, manifiestan 14 puntos que deberían aparecer 
obligatoriamente en la web municipal, de información a la ciudadanía, que la ciudadanía tiene 
derecho a tener, y en varias ocasiones ya hemos reiterado que, de los 14 puntos que ustedes 
manifestaron, 10 de ellos sí estaban colgados en la página web. Me parece que un 
incumplimiento continuado, un mal crónico del equipo de gobierno, un no facilitamos la 
información, no se ajusta mucho al hecho de que de las 14 propuestas que ustedes hacen o 
que ustedes reclaman, exigen que deben aparecer en la página web, solamente 4 de ellas no 
estén colgadas. O sea, me parece que es manipular un discurso en pro de favorecer la idea en 
la ciudadanía de que el equipo de gobierno no tiene ni la más mínim aintención de facilitar los 
datos que evidentemente les pertenecen a ellos, no a nosotros, sino a los ciudadanos, y que 
nosotros estamos en vía de poder aclarar, más si cabe, para que sea accesible la información 
a todos”.      
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal 
de l’AEB, que diu: “Moltes gràcies, senyora Alcaldessa. Intentaré anar per ordre. El mes de 
maig de l’any 2000, es va celebrar una sessió que es deia “sobre la participació dels ciutadans 
en l’elaboració del pressupost municipal, i que va promoure que el Ple aprovés aquell mateix 
any un compromís per a iniciar la participació dels ciutadans en l’elaboració del pressupost. 
Això va ser l’any 2000, el vam aprovar tots. Estem a 2013 i no s’ha fet res. Les propostes que 
nosaltres recollíem a la proposta que vam presentar de pressupost participatiu pel 2011, que 
presentàvem al 2009, es basava bàsicament en les conclusions d’aquella jornada de maig de 
l’any 2000. Bé, sobre el punt aquest contestar-li a l’alcaldessa que vostè diu que no pensa 
contestar, però que per no contestar s’ha allargat força, i que potser la millor defensa es un bon 
atac. En tot cas, aquí està la proposta que vam presentar al 2009 de pressupost participatiu, 
contràriament al que vostè va firmar en sessió plenària aquí mateix. Sobre el tema de la 
informació de la pàgina web, i contestant a la regidora Jiménez, a veure no es tracta de que 
vostès vulguin ocultar una informació. Nosaltres el que hem fet es constatar una realitat, que es 
que qualsevol ciutadà que vaig a buscar que s’ha parlat a l’Ajuntament des del 30 de gener, 
doncs no troba res. Llavors, si es un problema informàtic que dura ja molts mesos, sembla, 
arreglin-ho. I ja està, es tant simple com fer les coses ben fetes, ja està. En referència al 
comentari que ha fet de la moció presentada per nosaltres fa, crec recordar fa tres mesos, i 
aquests 14 punts que vostè deia. No, no. No es la moció que vostès van rebutjar de 
transparència, que vostès van rebutjar. Es la moció de juliol de 2010 que tots nosaltres, de 
forma unànime, vam aprovar i que no han complert. Si l’únic que estem demanant es que 
compleixin allò que s’acorda, res més. Facin allò que acorden. Si aprovem una cosa l’han de 
fer, estan obligats a fer-ho. I la nostra obligació com a partit de l’oposició es fer el control en allò 
que no fan o que fan amb una millora que ha de ser substancial. Per tant, estem parlant d’una 
moció aprovada per tots, que vostès no compleixen, de juliol del 2010. I si son 14 punts i n’han 
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fet 10 i falten 4, doncs posin aquests 4, arreglin-ho. Si és fàcil, és senzill. Es tan senzill com 
penjar-ho i ja està. I aquí s’acaba la discussió.      
Pel que fa al tema de la qualitat de l’aire, el senyor Juan Antonio Lancho. Anem a veure. Estem 
d’acord que el principal focus o els principals focus de contaminació en la nostra ciutat son la 
C58, l’aeroport, i tots nosaltres que agafem el cotxe o la motocicleta o, en fin el que sigui. Tots 
nosaltres. Però fonamentalment estem d’acord que son dos. La C58 i l’aeroport. Molt bé, vostè 
diu la solució no és local. Però el problema, de qui és? El problema és local. El problema està 
concentrar aquí. Abans hem parlat de l’amiant i de nivells de contaminació i etc., i ara estem 
parlant de nivells de contaminació que poden tenir i tenen conseqüències en la salut de les 
persones. El problema és local. Si la solució no és local, doncs anem a fer la nostra part perquè 
aquesta solució arribi. M’explico? Si, si, l’estudi, aquests estudis i que s’aproven perquè 
després s’han de fer complir. Però que després s’han de fer complir. Llavors diu, la solució no 
és local, però el problema si. Anem a veure. Mal de la C58, Clar, vostè no pot legislar i obligar 
al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat a que posi una limitació de velocitat 
al pas per Badia, a 80 per hora. Vostè no pot obligar. Però políticament tots nosaltres tenim 
l’obligació d’exigir que hi hagi una limitació de velocitat perquè ja se sap que a menor velocitat, 
menys soroll. I a menor velocitat menys contaminació. Menor velocitat, menys contaminació, 
menor velocitat, menys soroll, que es un altre tipus de contaminació, en aquest cas 
contaminació acústica, i que els veïns que viuen al llindar de la C58 ja saben perfectament del 
que estem parlant. Clar, estem parlant d’això, un 25 de setembre justament a la setmana de la 
mobilitat sostenible. Clar que nosaltres hem trobat a faltar alguna activitat, abans es feina i 
havia alguna activitat per part de la Policia Local, que enguany ni en fi...Ni està ni se l’espera. 
Llavors en hagués agradat doncs això, la informació. La informació te un component, 
bàsicament, en molts casos, de pedagogia. Els serveis fer a fer pedagogia, i això serveix, com 
vostè informa...si, bueno, es una consideració, evidentment. Es una consideració. Nosaltres 
considerem que s’ha de fer pedagogia, s’ha de fer sensibilització, i senyors...quan hem de tocar 
el crostó a alguna administració superior a l’Ajuntament de Badia, fem-ho! Perquè aquest ha 
estat, aquest ha estat el mal crònic que ha tingut l’Ajuntament de Badia, perquè anem a veure, 
ens queixem de la C58, però vostès no van dir ni mu contra la seva ampliació. Contra la seva 
ampliació. Llavors, en algun moment vostè parla...o no van fer prou. Llavors vostè diu: “lo que 
nosotros podemos hacer, lo estamos haciendo”. I nosaltres el que diem es que això es una 
consideració també poc objectiva. Per què vostès han demanat que hi hagi una estació fixa de 
medició de la contaminació? Vostè em parla de la ubicació al parc de Joan Oliver per criteris 
tècnics d’aquesta unitat de mesura de la contaminació. Vostès no poden fer força política 
perquè tots nosaltres tinguem la informació de quina es la contaminació real a la vora de la 
C58? Com un element de pressió només tècnic, objectiu, de dades de contaminació perquè 
aquesta, perquè futures mesures que es puguin prendre al voltant de la C58 tinguin lloc. Bé, 
doncs deixem-ho aquí”. 
 
Intervé a continuació el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme i Medi 
Ambient, que diu: “Me doy la palabra a mi mismo. A ver, Sr. Quim. Yo creo que al final tendré 
que aprender, pero aprenderé tarde. Porque a veces me llevo algún golpe que no tiene...que 
tendría que haber esquivado mejor. Y cuando digo aprender me refiero a que ciertos temas 
tengo que aprender a contestarlos por escrito, y a contestarlos por escrito siendo pum, pum, y 
pum, para no dar margen en este caso y entiéndame, a mi oponente a coger aire y golpear otra 
vez. Pero bueno, aprendemos así, a base de error acierto, error acierto. Sus palabras, que 
luego ha rectificado...más que rectificar ha corregido sus palabras afirmando rotundamente y 
pasionalmente que no hemos hecho nada con el tema de la C58. Quizás si se lo dijera a otro 
regidor o regidora bueno, pero que se lo diga en este caso a mi, que junto con otro regidor, el 
Antonio, y perdona que te mencione, nos hemos estado batallando con Carreteras no una, ni 
dos, ni tres ni cuatro, ni cinco, ni seis, sino muchas veces, para conseguir tener alguna solución 
factible para Badia, duele. Me ha dado en el hígado; duele. Porque...de otras cosas me podrá 
acusar, pero de esa...creo que no. Una cosa es que el Plan que tenemos ahora aprobado en 
este municipio sobre la calidad del aire se tiene que ir revisando cada año, y eso en su 
momento lo expliqué. Expliqué que tocaba reanalizar para reevaluar y volver a poner medidas. 
Que el Consell de Medi Ambient está al tanto, y es el órgano que tiene que ejercer ese trabajo. 
Y que a partir de ahí, tienen que surgir las medidas que se tengan que poner. Yo lo que no 
entiendo es que hoy este tema salga tan apasionadamente cuando no se ha mencionado ni en 
Comisión Informativa, ni se han pedido datos, ni se ha consultado nada. Eso es lo que a mi me 
chirría. Y más teniendo pasado mañana Consell de Medi Ambient. Dices si no tuviéramos, pero 
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teniéndolo pasado mañana, hombre...hay ciertos temas que yo creo que ya que damos una 
oportunidad a la participación, ya que apostamos por ello, sigamos su cauce. Otra cosa es que 
después de todo eso, nos discutamos políticamente si se hace o se dejan de hacer ciertas 
actuaciones. Nos podemos discutir todas las veces que hagan falta, no va en detrimento de la 
discusión política, pero yo creo que ciertos temas que...ojo, no estoy juzgando que su pregunta 
sea inoportuna, eh? Creo que a lo mejor a mi me chirría y creo que tendría que haberse llevado 
por otros cauces. Me podía haber preguntado en Comisión Informativa, ¿Este tema como 
está?, o ¿Qué se está haciendo?, o ¿Tenemos el resultado del estudio?.. O, ¿Os ha llegado y 
se os ha quedado en el cajón? Cabeza loca. Pues estas cosas, creo que son las que facilitan y 
permiten la discusión, el llegar a acuerdos, el escucharnos, el pactar y el sacar soluciones de 
donde no hay a lo mejor. Vuelvo a insistir. Colocar la central de medición en un punto o en otro, 
es un tema técnico, estrictamente técnico, y no responde...esa central a lo mejor no venía a 
medir los niveles de contaminación de los que estamos hablando, sino que venía a medir otras 
cosas. Pede ser, eh? Por lo tanto, intentemos modular. Yo insisto, el Consell de Medi Ambient 
tiene potestad para trabajar este y todos los temas que hagan falta para sacar resoluciones o 
elevar resoluciones al Pleno y tomar decisiones. ¿Por qué no hemos puesto nada en la 
semana de la movilidad? Pues exactamente como hemos hecho en los dos últimos años. No 
hemos hecho nada en la semana de la movilidad porque con los recursos que tenemos, 
estamos priorizando en otras cosas. De todas formas insisto, si hay algún interés en que se 
hagan cosas en la semana de la movilidad, en la discusión de presupuestos se dice, propuesta 
del grupo de la AEB, x para hacer y. X dinero para hacer estas actividades en esta cosa 
concreta. Que eso también lo recogemos y lo aplaudimos”. 
 
L’alcaldessa diu: “Doncs ja ho deixem si li sembla. Ja ho discutirem en la propera reunió de 
transparència. Se que s’ha quedat amb les ganes, però no iniciarem ara una discussió, perquè 
podem estar molta estona, com jo li podria dir moltes coses al senyor Quim de les afirmacions 
que ha fet, però clar, jo crec que ha arribat un punt en què ens hem dit tot el que ens volíem dir 
i, si els hi sembla, doncs ens tornem a veure el mes que ve en el proper Ple”.   
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
són les vint hores i sis minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa 
 
 


