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           8/2014 
  
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2014 
 
Badia del Vallès, vint-i-cinc de setembre de 2014 
 
El Ple de la corporació quan son les divuit 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. 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 
Sr. Rafael Muñoz Contreras    PP  
Sr. Eusebio Argueta Chica    ICV-EUiA 
Sra. Carme Mateu i Sala    CiU 
Sr. Raul Ortiz Parra     PXC 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Sra. Raquel Gracia Peral    PSC 
Sra. Saray Muñoz Contreras   PP  
La Sra. Carme Mateu i Sala s’incorpora a les 18:35 hores. 
 
L’alcaldessa diu: “Abans de començar excusar l’assistència de la senyora Saray 
Muñoz Contreras que no ha pogut venir per motius de salut, la senyora Raquel Gracia 
que està de baixa per maternitat, i la senyora Carme Mateu que ha trucat que ha tingut 
un accident i que vindrà en una estona. Comentar també abans de començar el Ple 
que deixem sobre la taula el punt número 2 pel proper Ple. 
I llavors sí, comencem amb el punt número 1”. 
 
Assistits per la secretària municipal senyora Carme Coll Gaudéns, que certifica, i 
l’interventor senyor Raúl López Borras.  
 
 
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA A CELEBRAR PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2014 A LES 
DIVUIT HORES 
 
  I. PART DISPOSITIVA  
Acta de la sessió anterior 
Actualització de l'inventari Municipal de Béns i Drets (expte 206/2014) 
Davant el 9 de novembre (expte. 660/2014) 
Moció CIU: Suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de 
Catalunya del 9 de novembre de 2014 (665/2014) 
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Moció AEB: Declaració del Municipi com a Vila Groga (662/2014) 
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. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S'aprova sense necessitat de lectura l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 31 de 
juliol de 2014, atès que tots els membres del consistori disposaven del text.  
 
 
2. ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE BÈNS I DRETS  
 
Queda sobre la taula pendent d'aprovació l'actualització de l'inventari de béns i drets.  
 
 
3. DAVANT EL 9 DE NOVEMBRE  
 
Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula 
al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa primer, que diu: “Gracias, Sra. 
Alcaldesa. En los próximos meses, incluso me atrevería a decir que años, el debate 
que va a ocupar mayor espacio y mayor tiempo en las tertulias y a la hora de la acción 
política, va a ser el tema del encaje territorial de una España que desde que España 
es España, por decirlo de alguna manera, nunca ha superado. Los socialistas en esta 
lucha que se ha desatado entre la sordera por un lado de Mariano Rajoy, presidente 
del Gobierno de España, y también la sordera del Molt Honorable President de la 
Generalitat Artur Mas, pues ha llevado o está llevando a una fractura social entre 
vecinos, entre familias, que no conduce a ninguna parte. Nosotros creemos que hay 
que apostar por el diálogo, un diálogo claro, abierto. Tener en el horizonte la 
necesidad de que hay que reconstruir puentes, pero también hay que ser valientes y 
dar un paso hacia delante, más vale tarde que nunca, me adelanto a decir, y plantear 
una forma constitucional en la que todos los pueblos y naciones que conforman el 
estado español puedan sentirse cómodos y cómodas. Los socialistas creemos que la 
Ley de Consultas no ampara la consulta del 9 de noviembre,  tal  como está planteada 
no la ampara, y por lo tanto obcecarse en esta dinámica y en este objetivo que no se 
va a poder celebrar, legalmente va a conducir aparte de a una desorientación de una 
sociedad civil que está ilusionada y que quiere votar, y que cree que hay que votar 
para aclarar y para solucionar este problema, a una profunda frustración. Una 
frustración que entre unos y  otros, como diría el refrán, ella se murió y entre todos la 
mataron, y eso es peligroso para que podamos seguir avanzando como sociedad y 
como pueblo”. 
 
Pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PxC, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que nosotros vemos esto como ha dicho el Sr. Lancho, 
que esto va para largo, ya llevamos un año o dos más que nunca insistiendo con el 
tema de la independencia, nosotros para nada lo compartimos. Lo único que se está 
haciendo es enfrentar a los catalanes, yo mismo lo he visto y alguien más supongo 
que si, discusiones en la calle, en algún bar, que si Catalunya que si España. Nosotros 
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no lo compartimos, vamos  a votar en contra. Para nosotros la unidad de España ni se 
vota ni se negocia, solamente se defiende”. 
 
Intervé seguidament el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal de ICV-
EUiA, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Yo cuando se plantean estos temas de 
independencia, de derecho a decidir, de autodeterminación...nosotros somos en este 
aspecto muy respetuosos, la tradición de ICV-EUiA es la tradición de siempre, ha sido 
una tradición de izquierdas, comunista, por defender la autodeterminación de los 
pueblos. Esta propuesta que viene ahora de rebote del PSC, pues viene de alguna 
manera a seguir el juego a grupos políticos que realmente están en contra de la 
identidad catalana, del derecho a decidir y de la autodeterminación. Y estos grupos 
tienen nombre y apellido, se llaman PP y se llaman Ciudadanos y algunos más que 
andan por ahí. Pero en el aspecto social tal como está planteado esta propuesta, lo 
decía yo en la Junta de Portavoces, y la valoración que hemos hecho los mismos 
militantes y militantas de ICV y de EUiA cuando tomamos la decisión de posicionarnos 
en este aspecto, pues esto, por una Catalunya libre, por una Catalunya con mejores 
derechos, con más riqueza social, con más educación, por un estado federal. 
Nosotros, yo personalmente no soy independentista. Y eso lo dejo... ICV convivimos, 
gente que queremos vivir dentro de una España federal y de izquierdas. Y dentro de 
ese marco nosotros creemos que nos sentimos de alguna manera cómodos con esta 
propuesta que traen a debate los socialistas ahora, nos sentimos cómodos, y por eso 
esta propuesta nosotros vamos a apoyarla. Vamos a apoyarla porque creemos en una 
Catalunya social, en una Catalunya de las personas donde podamos decidir todos 
nuestro futuro, pero todo. Decidirlo todo”. 
 
A continuació intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa.  El 9 de noviembre se llevará o no a cabo algo que 
la Constitución española no aprueba. El PP está a favor de la consulta popular, no el 
referéndum, que así lo refleja la Constitución. En el Consell de Garanties de la 
Generalitat de Catalunya hay partidos que ahora acaban de exponer que son sociales, 
que están a favor de la autodeterminación, pero en cambio en el Parlament de 
Catalunya no han concedido su aval para que estas votaciones se lleven a cabo. No 
entendemos la postura, no damos el aval para que se lleve a cabo el referéndum, pero 
si somos sociales más que nadie. No. O se tiene una postura o se tiene otras en 
temas tan importantes. Dicho esto y como nosotros también tengo que decir, no se el 
resto, pero el aparato auditivo lo tenemos bien y entendemos, escuchamos y 
escuchamos, y entendemos a todos en absolutamente. Nuestra posición es ya sabida, 
no al referéndum, porque así se recoge que no está permitido en la Constitución, en 
cambio si al derecho que tiene la ciudadanía de decidir de votar popularmente. Dentro 
de que no compartamos la forma de esta propuesta moción que ha presentado el 
equipo de gobierno, nosotros nos abstendremos. Nos abstendremos porque 
encontramos que el contexto es el adecuado, pero la forma estamos en desacuerdo, y 
mucho más después de habernos llamado sordos, con lo cual nuestra posición es la 
que he dicho, la de la abstención”. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Anem a veure si descobrim que va dir 
aquestes paraules: Defenderé el Estatut que salga del Parlament de Catalunya. Si, va 
ser l’expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que lluny de defensar el que 
va sortir del Parlament, lluny de defensar la voluntat majoritària expressada en 
referèndum pel poble de Catalunya, doncs el que va fer ell i el seu partit, va ser aplicar 
el ribot. O perquè se m’entengui millor, aplicar el cepillo en paraules castizas del Sr. 
Alfonso Guerra. Clar, diuen paraules boniques, però son paraules que arriben tard i 
que arriben sense credibilitat per part d’un partit que ha governat tant a Barcelona com 
a Madrid durant molts anys, d’un partit que ha permès un tracte fiscal injust en aquests 
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38 anys de democràcia a Espanya i es clar, fa referència a l’erosió de l’autogovern 
causada per la política del PP, com si la política practicada pel PSOE no hagués 
erosionat l’autogovern de Catalunya. Per tant, vostès diuen una cosa i després fan una 
altra. El cepillo al Congrés i després donen cobertura a un tribunal constitucional que 
actua com a una tercera cambra, que actua com un tribunal polític i un tribunal que 
evidentment, en el moment que va emetre aquella sentència s’hauria d’haver reformat 
fa temps i molt temps. Un tribunal polític que fa una interpretació gens laxa de la 
mateixa Constitució. Nosaltres ens creiem el federalisme d’ICV, però ens costa més 
entendre el federalisme d’un partit que mai o que als fets ens podem remetre, doncs 
no l’ha defensada. Anem a veure. Aquesta consulta, que no referèndum, té més del 
80% del suport del Parlament, i més del 80% del Parlament de Catalunya, que es el 
nostre Parlament, doncs creu que la consulta és legal, encara més quan es una 
consulta que no és jurídicament vinculant. A més a més aquesta proposta doncs es diu 
davant del 9 de novembre, bàsicament el 9 de novembre del que estem parlant, doncs 
es del dret a decidir, i es clar parlar ara quan han governat tant si tants anys d’una 
reforma constitucional, doncs això, poca credibilitat. El grup per tot el que hem 
exposat, el grup municipal de l’AEB votarà en contra d’aquesta proposta”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent 
d’alcaldessa primer, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldessa. Agredecer el voto afirmativo 
de ICV-EUiA al margen de que hay que concretar, yo creo que es malo o negativo el 
englobar esto en blancos y negros, derecha e izquierda o unos contra otros, es decir la 
posición del PSC en este caso no es una posición que de alas o se apoye en otras 
fuerzas políticas que no crean en la catalanidad de Catalunya, yo creo que no. Yo no 
me atrevería tampoco a dar carnets de catalanidad a ninguna formación política, 
puedo discrepar con muchas posturas que se pueden presentar en un momento dado 
en un Parlament, pero no me atrevo a dar ese paso, creo que ninguno deberíamos 
hacerlo, más cuando estamos hablando de formaciones políticas que son legalmente 
constituidas, democráticas, que concurren a unas elecciones y que tienen una 
representatividad concreta del pueblo de Catalunya también. Porque tampoco creo 
que debamos confundir la parte con el todo, es decir que es cierto que hay grandes 
movilizaciones sociales en los últimos tres años, que han manifestado y han 
verbalizado una posición muy clara, pero el arroparlos con  la palabra “el pueblo de”, 
como únicos representantes del pueblo, yo no me atrevería. Yo creo que esto se 
solucionaría con una votación, pero una votación legal, una votación que como dicen, 
una votación que garantice la libertad de todos de poder expresar su opinión 
libremente y con unas garantías legales que estén bien recogidas. Yo creo que en eso 
estamos todos de acuerdo. 
Sobre el tema del portavoz del grupo municipal de la AEB, las palabras nunca llegan 
tarde ni temprano, llegan cuando llegan. Y todos aceptamos que hoy en dia la política, 
y yo creo que la palabra o unas de las palabras más concurridas es el cambio. La 
política es cambio, la sociedad es cambio, y yo creo que el partido socialista, tanto el 
PSOE como el PSC, son partidos que han tenido sus discrepancias porque somos dos 
partidos diferentes, hay que decirlo, pero que han sabido limar esas diferencias y 
presentar a la sociedad española y a la sociedad catalana una alternativa, no de 
división, no de  fractura, sino de cambio. De un cambio hacia un estado federal, de un 
cambio hacia una posición en la que todos podemos sentirnos cómodos, y en un 
cambio en el que llevaríamos al estado español a incluirlo dentro de lo que sería una 
democracia normalizada, con un reconocimiento plurinacional a todas las diferencias 
que pueda haber. Yo creo que eso no es una cosa negativa, sino que es una cosa 
positiva. El federalismo en Catalunya no hemos gobernado solos, si es verdad que 
hemos gobernado en Catalunya, afortunadamente, pero no hemos gobernado solos. 
Hemos gobernado junto con ERC y con ICV. No hemos estado solos en ningún 
momento. Es cierto, hemos gobernado el estado español durante mucho tiempo, una 
gran parte de ello con una mayoría absoluta que hubiese permitido hacer muchas 
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cosas en ese momento, pero también es verdad que hemos gobernado con el apoyo 
de CiU, nosotros y el PP. Exactamente con el apoyo de nacionalistas, el gobierno de 
nacionalistas, tanto el PNV en un momento dado, como CiU. ¿No? Y sobre el tema de 
la Cámara, claro que el Parlament de Catalunya hay un 80% o un 70 y pico, casi 80% 
de fuerzas políticas que apoyan la consulta y que han apoyado el decreto. Pero tanto 
me representa el Parlament de Catalunya como catalán, como el Parlamento de 
España en Madrid como catalán. A mí. Por lo tanto, yo creo que la legitimidad de 
ambas cámaras no se tiene porque discutir, se tienen que complementar y se tiene 
que llegar a un punto en común, porque tanto representa una como la otra, porque de 
momento en el Congreso hay diputados catalanes y catalanas que votan y han sido 
elegidos, y en el Parlament de Catalunya hay diputados y diputadas que votan y que 
también han sido elegidos. Por lo tanto yo ahí no entraría demasiado”. 
 
L’alcaldessa diu: “Jo només voldria dir un parell de coses. Primer, que com a 
representant del PSC demano una mica de respecte vers els plantejaments polítics de 
la nostra formació, i m’explico perquè també ha dit el company d’ICV-EUiA que 
nosaltres seguim el joc, anem al rebufo de no se qui, i està dient quina cosa...però els 
altres no. Els altres que recolzen postures d’altres partits polítics no van al rebufo. Ara 
som més federalistes que ningú però no hem fet cap tipus de proposta sobre tipus de 
federalisme. Son contradiccions que no s’entenen, sobretot per part d’un partit que no 
s’ha presentat a les eleccions autonòmiques amb un programa que defensi això. La 
resta de partits polítics ho porten als seus programes. ICV en el seu programa no ho 
portava com una prioritat. Ara s’ha sumat al carro. Home, nosaltres podríem dir el 
mateix de la seva formació, però nosaltres respectem el criteri polític de la seva 
formació de defensar la proposta que vostès considerin convenient. Amb el mateix 
argumentari o sigui nosaltres tenim una història evidentment, la resta de partits també, 
ara el més independentistes del món CiU, que ha format part de diversos governs 
d’aquest Estat, mai, mai, quan ha estat la clau d’aquest país, mai ha plantejat això. CiU 
va dir que no al concierto económico. Va dir que no quan se li va oferí, i també té una 
història. Però de la història d’alguns ens oblidem, però la nostra la hem de portar com 
una losa sobre les nostres esquenes que no ens permetin caminar. Doncs miri, de la 
història d’ha d’aprendre. Però la història mai ha de portar-nos com una losa, que la 
portem darrere nostre i serveix de qualsevol cosa per tirar per terra els nostres 
arguments. I els arguments son els que son; son els nostres, i podem debatre si estem 
d’acord o no estem d’acord, però no menysprear-ho. No hem de menysprear els 
arguments politics que en un moment donat nosaltres defensem. 
Una altra cosa. Jo no he vist la paraula independència en tot el redactat de la moció, i 
tots els grups han contestat a la nostra moció nosaltres no som independentistes però 
votarem en contra, jo no soc independentista...nosaltres no hem plantejat això, 
nosaltres estem parlant d’una altra cosa. Primer, estem parlant de la Llei de consultes 
populars no refrendàries que explico, i no parla de Constitució, sí d’Estatut 
d’Autonomia que desenvolupa un article de l’Estatut d’Autonomia per a donar una eina 
de participació ciutadana per a preguntar moltes coses, no només de la 
independència, però a ningú se li acudeix en una època de crisi com la que tenim 
institucional, de desmantellament de l’estat de benestar, a ningú se l’acudeix que 
potser és necessari preguntar a la ciutadania més coses com si vol aquest model 
sanitari, com si vol que continuem amb les retallades en educació...i aquest govern 
que ara s’abandera en la participació ciutadana i en preguntarlo todo, elimina hasta 
líneas de P3 sin consultar el territorio. Home, això sí que és incongruent. Però 
d’aquestes incongruències no en parlem, només parlem de les incongruències del 
PSC perquè ens destorba, el PSC es molesto, perquè el PSC parla d’una altra manera 
i es muy molesto, no nos gusta. No nos gusta escuchar el planteamiento del PSC. 
Pues bueno, esto es nuestro planteamiento y esto es con lo que nosotros nos 
presentamos, nosotros creemos que tenemos que intentar construir el futuro, porque la 
consulta o una pregunta sobre un futuro que depende necesariamente de la 
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negociación, mañana se hace la consulta el dia 9 de noviembre, sale mayoritariamente 
que Catalunya quiere ser un estado independiente, y al dia siguiente hay que sentarse 
a negociar, porque la independencia, una declaración unilateral de independencia 
implica muchas cosas. Pero estamos jugando de trileros. No explicamos que vamos a 
hacer el dia después, queremos preguntar a la ciudadanía pero no somos 
transparentes en el proceso, vamos engañando. Si, nosotros es que queremos 
escuchar a la ciudadanía, el clamor de un pueblo que además...hi ha determinades 
paraules d’algunes persones que s’atribueixen fins i tot unipersonalment la 
representació d’un poble...nosaltres representem al poble, i amb aquesta 
representativitat d’un poble lluitem i imposem la nostra voluntat, i com hem dit a la 
Junta de Portaveus, nosaltres no creiem en el “por narices” del PP ni en el “pel 
nassos”. Això es el que diu aquesta moció. Nosaltres no creiem ni en  el “por narices”, 
no porque yo lo digo,  ni en el “pel nassos”, no porque yo lo digo, perquè el futur, 
l’endemà els ciutadans i ciutadenes que vivim en aquest país no es resoldrà amb una 
pregunta, perquè l’endemà què farem? Què farem l’endemà? El que estem fent i no 
hem d’enganyar ningú, estem fent un procés per a donar força a l’independentisme per 
a pressionar al govern de l’Estat perquè doni la independència de Catalunya, i això es 
el procés, i nosaltres no creiem en aquest procés. Nosaltres si que volem votar, volem 
votar com a Escòcia. Volem votar com a Canadà. No volem votar així. Es el que diu 
aquesta moció, i es la posició del PSC. I la única cosa que jo demano es respecte per 
a un posicionament, perquè de discursos o de menysprear el que nosaltres defensem, 
doncs tots tenim un passat, evidentment que tots tenim un passat. Evidentment els 
que no han governat a Catalunya no tenen aquest passat, però els que han governat 
en un moment donat tenen un passat, i els que han tingut representativitat en el 
Parlamento español també tenen un passat, però la història es construeix dia a dia, i 
nosaltres crec que estem en un moment en el que “estamos construyendo historia” y la 
historia no se construye así. No se construye coaccionando voluntades, se construye 
negociando, desde el pacto y el consenso. I es el que diu aquesta moció, no parla de 
res més. Si després els partits polítics no volen recolzar-la perquè interpreten una altra 
cosa, em sembla correcta, però la moció diu el que diu, i diu que demana pacte, 
demana diàleg, demana federalisme, demana una modificació d’una consulta de la 
constitució, i dóna suport a la llei de consultes populars. Es el que diu aquesta moció, 
ni més ni menys, no parla de res més”.                    
 
Seguidament pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies, no em voldria estendre en aquest debat perquè tots ja som 
prou coneixedors de com està la situació al carrer. No parlaré tampoc del paper de CiU 
durant aquests anys perquè tenim el costum de no parlar de persones o 
d’organitzacions que no es poden defensar, la proposta es del PSC i nosaltres parlem 
de la credibilitat del PSC, nosaltres creiem que el PSC té un greu problema de 
credibilitat, perquè vostès diuen aquesta es la posició del PSC. Doncs molt bé, però a 
on? A Badia o a Castellar? Perquè a Badia diu una cosa i a Castellar diu no, volem 
votar i volem votar el 9N. Quina es la posició a Ripollet o a Sant Joan de les 
Abadeses? Vull dir...clar, crec que es una qüestió d’un problema de psicoanàl.lisi, es 
una qüestió interna d’un partit i nosaltres no hi entrarem. El seu problema es de 
credibilitat, i garanties legals nosaltres entenem que les tenen totes, i aquí no es 
coacciona ninguna voluntat, aquí simplement el que es diu es que la gent voti i 
expressi en una consulta que li sembla i ja està, i a partir de aquí tirarem endavant, 
perquè es clar vostè se’n va a l’extrem i diu, i que farem l’endemà si surt que si? Doncs 
evidentment que ens haurem de seure a negociar, però que hi farà l’Estat el dia 9? 
Traurà els tancs? Pregunto. Pregunto què farà l’Estat, i a veure qui es qui coacciona a 
qui amb els seus titulars de premsa i amb les seves amenaces continues per a 
condicionar l’expressió de la voluntat de les persones. I simplement és això”. 
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L’alcaldessa diu: “Jo amb les meves paraules no he defensat la postura de l’Estat, eh? 
Que quedi molt clar. Claríssim. Nosaltres no defensem la postura de l’Estat. Nosaltres 
pensem que en aquest procés o en aquest conflicte te la mateixa responsabilitat el que 
imposa les coses por narices, ho he dit, que els que pretenen imposar les coses per 
nassos, te la mateixa responsabilitat. No se que farà el govern de l’Estat. Com que 
tampoc se que farà el govern de Catalunya perquè ni tant sols l’ha convocat la 
consulta. Estem parlant d’un tema que ni tant sols s’ha fet la convocatòria oficial amb 
la qual cosa estem parlant de futuribles. Amb la qual cosa jo no se que passarà. 
Evidentment jo defenso el pacte i el diàleg, no defenso els tancs. Es que no els 
defenso. Tot el contrari, condemno. Condemno la postura d’aquest govern que lejos de 
buscar una solución a este problema, se enroca en una postura de el no por el no, que 
lo que hace es dificultar todavía más una solució a este problema, y es igual de 
responsable...bueno, es más responsable, creo que es el más responsable. Me sabe 
mal porque la Sra. Antonia intentaba hacer una exposición de su planteamiento 
diciendo que el PP está a favor de la consulta y que escuchamos a todos. Bueno, creo 
que estamos donde estamos porque el PP no escucha a nadie. Absolutamente  a 
nadie. Habla de formas y creo que el PP de formas está empleando las peores, y la 
moción lo dice. Nosotros no estamos defendiendo la postura del PP, defendemos la 
nuestra, y la nuestra es que hay un conflicto, que hay un sentir mayoritario de la 
ciudadanía de modificar esta situación, no lo negamos. No estamos diciendo que la 
ciudadanía no quiera modificar las cosas, ni muchísimo menos. Nosotros planteamos 
una solución que tiene que pasar necesariamente por la negociación y el pacto. Es 
que tiene que pasar necesariamente, pero en el presente y en el futuro. 
Necesariamente tiene que haber una negociación y un pacto, porque sino no vamos a 
ningún sitio. Yo no se que pasará, evidentemente y que quede muy claro porque 
también se nos dice que tenemos la misma postura que el PP, que el PSC no tiene la 
misma postura que el PP, ni mucho menos, porque ante un conflicto presenta 
propuestas, pueden ser aceptadas o no aceptadas pero tenemos la nuestra. Nosotros 
no nos hemos enrocado en el no por el no, enarbolándonos en no se que pelicula de 
inconstitucionalidad para no tocar ni una coma, estamos diciendo que creemos que 
esta no es la mejor manera para arreglar este conflicto, y la moción es lo que dice. No 
dice otra cosa”. 
 
A continuació intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa.  En primer lugar me gustaría decir que el 80% de 
votos favorables en el Parlament no eran un 80% favorables a realizar el referéndum, 
sino que eran favorables al consejo de avales, y únicamente fue respaldado por 
Convergència por Catalunya i Unió i Esquerra Republicana. Nada más, ningún partido 
más de todos los integrantes del Parlament de Catalunya ofreció el aval de garantías 
para llevar a cabo el dia 9 esta consulta. A lo mejor nos equivocamos y con todas las 
ideas y con todas las posturas, confundimos lo que es llevar a cabo el referéndum con 
ofrecer el aval de garantías en el Consell de Garanties. Por lo tanto, el referéndum 
posiblemente y haciendo gala del respeto demandado, el PP argumenta que vulnera el 
artículo 129 de la Constitución porque realmente lo vulnera. Si queremos tener un 
diálogo, queremos tener un debate sobre la reforma de la Constitución, entremos en 
otro debate, pero la que tenemos ahora mismo es esta, y no es legal porque 
únicamente el Parlament de Catalunya puede decidir sobre temas competentes en 
Catalunya. Que me digan que si, que la consulta popular en Catalunya es un tema 
únicamente de Catalunya, pero repercute en todo el Estado, con lo cual es algo que 
vulnera el artículo 122 de la Constitución Española...bueno, únicamente aclarar que la 
postura del PP estará equivocada, no estará equivocada, pero desde luego siempre se 
ha basado en el argumento de llevar a cabo la legalidad, que posiblemente hay otros 
temas que si haya que consultar mucho más importantes en este momento que 
estamos viviendo, desde luego que si, y que es importante la historia y la decisión del 
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pueblo catalán, claro que si. Hemos tenido muchas oportunidades y el momento 
adecuado para llevarlas a cabo, que quizá no sea este. Nada más”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Carme Mateu, regidora del 
grup municipal de CiU, que diu: “Gràcies, senyora Presidenta i disculpeu. El meu 
argumentari es el següent, que pot ser vàlid, no ser vàlid...jo no se el PP quina por té 
en que es faci una consulta on només es decidirà el si o el no, correcte? Però tenim en 
compte que comença un curs històric. I seran els mesos en que s’aprovarà la llei de 
consultes i en que el govern de la Generalitat convocarà i organitzarà la consulta del 
10 de novembre. Fer la consulta i fer-la amb totes les garanties democràtiques, es per 
això que el govern convocarà i organitzarà la consulta del 9N, però un cas que el 9N 
no es pugui celebrar una consulta en plenes garanties democràtiques, ja no estarà 
només en mans del govern ni del president poder esgotar aquesta legislatura. La unitat 
de les forces polítiques que donen suport a la consulta, es una de les grans fortaleses 
que tenim per encarar aquests mesos complexos i per tant totes aquestes forces son 
igualment responsables de que la consulta pugui celebrar-se i que ho faci amb totes 
les garanties democràtiques. Catalunya i l’Estat espanyol van per vies diferents. 
Aquesta es una actuació que va completament en contra del pacte constitucional, i un 
dels elements principals que ha provocat que Catalunya s’hagi cansat de l’Estat 
espanyol, i demani de manera pacífica i democràtica poder decidir lliurement el seu 
futur. Catalunya ha estat capaç de començar de donar la volta a una situació 
econòmica molt adversa, i un estat de les finances públiques molt delicat. Amb tot això 
també vull dir que volem felicitar des de CiU als escocesos i als britànics, per la lliçó de 
democràcia que van donar a Europa i al món amb el referèndum d’independència 
celebrat. La votació d’aquests dies ens va donar a Europa i al món una mostra més 
clara que les urnes i la democràcia son la manera correcta de resoldre les diferències 
del segle XXI. Votar no divideix, votar uneix. El referèndum escocès reforça el procés 
català. El procés català es fonamenta amb la possibilitat de votar, i escocesos i 
britànics ens han demostrat que és possible posar-se d’acord i votar en un referèndum 
d’independència dins de l’Unió Europea. El procés català segueix endavant, seguint 
l’exemple que ens han donat Escòcia i Reine Unit, Catalunya continuarà amb el seu 
full de ruta per permetre que els catalans puguin decidir el seu futur. Demanem a 
Rajoy que segueixi l’exemple de Cameron. Des de CiU demanem al president Rajoy 
que segueixi l’exemple del primer ministrer britànic, que no tingui por al diàleg de la 
democràcia i que permeti la celebració de la consulta a Catalunya. Votar es la 
sol.lució. Ahir escocesos i  britànics ens van demostrar que votar es la única via per a 
resoldre les qüestions polítiques. Un altre tema es que surti el si o el no, però haurem 
exercit el nostre poder democràtic”. 
 
L’alcaldessa diu: “Potser hauríem de haver posat les dues mocions conjuntes perquè 
després ja el debat no té sentit. Si volem continuar amb el debat potser fora bo llegir la 
moció de CiU i fem la votació per separat, perquè ja que estem escalfant motors...  
La secretària dóna seguidament lectura de la moció del punt 4, presentada pel grup 
municipal de CiU. 
 
Pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PxC, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Para nosotros Catalunya y España llevan más de 1.000 años 
hermanados, y con mejores o peores momentos en la historia siempre han seguido 
unidos. Por esto mismo nosotros no compartimos ni la moción esta ni tampoco la 
anterior. Desde PxC no queremos ser cómplices ni actores de esta gran comedia de 
tomar el pelo a los catalanes porque ya llevan mucho tiempo dándole vueltas, unos 
que si va a haber consulta, otros que no, unos que si...no se posicionan ningunos 
claramente, no tienen una idea clara. Yo puedo decir ya sin siglas de partido ni nada 
que tengo una idea clara que es la unidad de España, y la defenderá la unidad de 
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España hasta las últimas consecuencias y ya está, y no hay más, ni se vota ni se 
negocia, ya está. Eso es todo lo que tengo que decir”. 
 
Intervé seguidament el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal de ICV-
EUiA, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Yo como he dicho anteriormente en este tema 
y que se ha hablado de la reforma constitucional, la Constitución la han reformado, 
han hecho lo que han querido, a los intereses de unos cuantos. Se ha reformado para 
socializar la crisis y privatizar el dinero. Y como ejemplo hay un activista muy conocido 
por todos nosotros llamado Arcadio Oliveras, que dice que el dinero que con el dinero 
que se ha dejado a los bancos por una reforma constitucional, se podría haber 
eliminado la pobreza y el hambre 94 veces. ¿Podríamos pensar un poco en eso? Hoy 
nos hemos despertado esta mañana con un informe que lo firman Cruz Roja y Cáritas, 
que el tema de la pobreza energética ha aumentado un 50%. Hablamos de cosas 
como  muy importantes. O sea que cuando quieren reformamos la Constitución, y 
nosotros aquí con este planteamiento yo he dicho voy a votar a favor de las dos 
mociones por una razón muy sencilla, porque nosotros la democracia nos la creemos, 
y las deficiencias de la democracia se corrigen con democracia. Y lo único que aquí se 
pide es poder votar, poder decidir el futuro de Catalunya, y ese futuro lo he dicho 
anteriormente, porque el planteamiento yo lo había definido como un tema de estas 
características sociales y claro, ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué se tiene miedo a 
dejar votar a la gente? Muy recientemente vosotros podréis recordar cuando se 
hablaba de Felipe VI este, se hablaba, se decir de porqué no hacer un referéndum 
sobre república o monarquía. Tampoco quisieron, y seguramente hubieran ganado, 
pero no quisieron dejarnos votar. Y ahora es lo mismo, ahora pasa lo mismo. Y no van 
a dejarnos. Ya nos inventaremos alguna cosa porque yo creo que Catalunya ha de 
estar dentro de España y España con Catalunya. Y ese es el planteamiento que 
defiende este servidor como representante de ICV-EUiA, una España plural, una 
España diversa, una España federal donde cada uno pueda ser respetuoso con la 
identidad de cada territorio. Y en ese planteamiento estamos, y por eso nosotros 
defendemos que el pueblo de Catalunya decida su futuro a través de las urnas, a 
través de votar. Pero claro, he dicho unos cuantos datos sociales antes. No se puede 
tener una Catalunya cuando nos han estado engañando durante muchos años y no 
nos pueden gobernar, no podemos permitir a esta gente plagados de delincuentes y 
corruptos y ladrones, que sigan defendiendo y amparando un proceso que de alguna 
manera busca otra cosa que no es lo que buscamos la gente que sufrimos y que 
padecemos la crisis dia a dia, que habla de ese informe del 50% del aumento de la 
pobreza energética, que son gente que no pueden pagar sus recibos del gas, de la luz, 
del agua. ¿Se imaginan lo que es esto? Y esto no lo va a resolver todo, no. Se 
resuelve defendiendo a esta gente que padece, que sufre, que está sufriendo la crisis, 
la gente como los pequeños autónomos que no puede pagar, las pequeñas empresas 
que no pueden salir adelante...y esa es la Catalunya que yo defenderé mientras tenga 
fuerza, y es la que he defendido durante los últimos 23 años que llevo participando en 
actividades políticas. Y por eso yo en esta propuesta como he dicho antes, votaré a 
favor de la propuesta del PSC y votaré a favor de que nos dejen votar”.    
 
A continuació intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa.  A ver si intento ser correcta y educada como me 
enseñaron. Me parece una falta de respeto tremenda, tremenda, manipular 
constitucionalmente porque no se tienen más argumentos, el hecho de la 
autodeterminación del pueblo catalán argumentando lo que se está argumentando. Me 
parece una falta de respeto impresionante dirigirse a Felipe VI como “ese”. Nos guste 
o nos guste, estemos o no estemos a favor de la monarquía, es la cabeza visible y es 
el representante...estoy hablando, demuestre respeto y educación escuchando. Lo que 
pasa es que la ignorancia es muy osada...si, si, si Alá le bendiga...o sea, cuando no se 
respeta se dicen barbaridades como las que usted acaba de decir. Ha tachado de 
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delincuentes, corruptos y ladrones. O sea, yo me niego, Sra. Alcaldesa. En el 
momento en que sepamos la responsabilidad que tenemos y demostremos que 
estamos donde estamos y debemos respetar, indistintamente del color político que 
tengamos cada uno, en ese momento yo volveré a hablar. Hasta entonces no”. 
 
L’alcaldessa diu: “A veure, intentem mantenir les formes. No es la millor manera, però 
bueno també el tema es un tema que acalora. Intentem mantenir el respecte i el 
debido decoro entre nosotros, e intentemos evitar insultos y descalificaciones hacia el 
adversario político...¿Quiere seguir hablando, Sra. Antonia?” 
 
Intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que diu: 
“Gracias.  Pido disculpas a todos por el tono alto, pero...la falta de respeto me causa 
impotencia y rabia. Antes en la intervención de la representante de CiU y la última que 
hemos tenido, se ha hablado del miedo del PP, de las elecciones de Escocia, a 
ver...miedo ni el Sr. Rajoy ni el PP tenemos miedo en absoluto a nada. Únicamente 
Escocia es una colonia, y como tal tiene unas leyes internacionales...perdón, estoy 
nerviosa y he equivocado el...pero hay unas leyes europeas que marcan el derecho 
internacional de autodeterminación, únicamente es para territorios colonizados, y 
Catalunya ni lo es ni lo ha sido nunca una colonia, sino que es y somos parte 
integrante de España, la cual se rige por una Constitución, con lo cual la comparativa 
con las últimas elecciones no tiene lugar. Es una orientación, es un voto y es 
respetable, y es totalmente democrático, pero Catalunya no es una colonia ni lo ha 
sido nunca, con lo cual el Sr. Cameron aplicará lo que tenga que aplicar y concederá 
lo que tenga que conceder, pero en España es...ya está”. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Bé, volia ser molt breu però diuen cada cosa que...anem a veure. La 
moció que presenta CiU es diu de suport del món local a la convocatòria de consulta 
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. Molt bé, doncs anem a 
parlar d’això, anem a parlar de la consulta i del futur polític de Catalunya a partir del 9 
de novembre. La consulta o la moció perdó, ja parla de la defensa de l’estat de 
benestar,  del combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, la lluita ni treva contra 
la corrupció, etc. Vull dir que podem debatre sobre el diví i sobre l’humà, però estem 
tractant una moció amb un títol ben explícit, de suport del món local a una 
convocatòria, i com a tal doncs el grup de l’AEB dóna suport a la plena determinació 
dels pobles, no únicament del poble sahrauí, que tothom es pronuncia o del poble 
palestí, sinó també del poble català, i evidentment com la moció reivindica el dret a 
decidir, doncs l’AEB defensa el dret a decidir i es per això que nosaltres votarem  
favorablement en aquesta moció. Vostè ha tingut un lapsus respecte Escòcia pel fet 
que era una colònia i explicitava que Catalunya doncs no es una colònia encara que 
molt probablement la situació política que vivim es perquè al llarg d’aquests darrers 
300 anys, doncs potser la seva població s’ha sentit tractada com a tal. I per acabar fer 
una petita referència al “ni se vota ni se negocia”. Per no entrar en qüestions 
històriques, aquest  “ni se vota ni se negocia” doncs ja mostra el tarannà de qui 
pronuncia aquestes paraules, el tarannà hiperdemocràtic. I es allò abans parlàvem de 
“por narices y per nassos”, doncs això, por narices. Per dir-ho suaument.” 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent 
d’alcaldessa primer, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldessa. Decir que el grupo municipal 
socialista votará en contra de la moción presentada por CiU más que nada porque 
hemos presentado una alternativa no a la misma sino al mismo concepto, tenemos 
nuestra propia alternativa y creemos que es incompatible una con la otra. Luego 
algunas cuestiones. Yo creo que exaltarnos en exceso con este tema tampoco tiene 
sentido, puesto que al final nos iremos del Pleno municipal, nos seguiremos viendo,  
seguiremos teniendo los mismos problemas que seguimos teniendo hace una hora 
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igual, y no vamos a solucionar este tema. Lo que si me gustaría es que...yo creo que 
lo he dicho antes, hay una masa social que no me atrevo a ponerle el calificativo de si 
es mucha, poca, mayoritaria, minoritaria o no, hay una masa social que lleva 
reclamando una identidad, un derecho a decidir. Yo eso no lo voy a cuestionar ni 
ninguno de los presentes aquí, porque todos hemos visto...visto, no oído las 
interpretaciones ni como se cuenta la gente que va a las manifestaciones. Hemos 
visto, en alguno incluso han estado y saben perfectamente que hay una masa social 
que se manifiesta y quiere una Catalunya distinta. Más allá de eso creo que mezclar el 
proceso Escocés, que si queremos hablamos del proceso escocés, pero Escocia y el 
Reino Unido no se parecen en nada a Catalunya y España. Escocia hasta hace bien 
poco era un reino independiente que firma un acuerdo económico básicamente, 
porque si nos leemos el acuerdo que firma Inglaterra con Escocia es básicamente 
económico, donde se recoge una serie de condiciones y donde se recoge la opción de 
que si Escocia quiere plantearse su salida de esa unión lo puede hacer, y es un 
acuerdo firmado entre iguales, ya está, no tiene más secreto. Por eso digo que no hay 
que comparar lo uno con lo otro. La clave de Escocia en todo caso era en un marco 
europeo, decir como va a comportarse la Unión Europea en torno a esa posible 
independencia. Bueno, pero es otro tema distinto, no hay que compararlo con el 
proceso catalán. Catalunya es Catalunya y Escocia es Escocia, pero España, la unión 
de España y la unión del Reino Unido vienen por procesos muy distintos que nada 
tienen que ver y no se pueden comparar. De todas formas si queremos comparar, yo 
me preguntaría ¿El dia 10 de noviembre, cuando la consulta no se celebre, Artur Mas 
va a hacer como Alex Salmon, va a dimitir o no va a dimitir? Claro, si nos ponemos en 
comparaciones, pongámoslo todo. Luego el tema del derecho a la autodeterminación 
que recoge Naciones Unidas, claro no que no es lo mismo el Sahara occidental que 
Catalunya o que Kossovo o que cualquier otra región o país que se quiera 
independizar, pero yo creo que poner al mismo nivel el derecho de autodeterminación 
de los pueblos con este también juega un poco a la confusión. Yo creo que si hay una 
mayoría de catalanes o una serie de catalanes y catalanas que quieren 
independizarse pues digámoslo, si estamos a favor de esta consulta digámoslo. Si 
estamos a favor de una consulta legal acojámonos al marco legal que tenemos: el 
estado y europeo. Pero no hagamos la trampa de decir no no, como lo más 
democrático es votar, votemos de cualquier manera. Eso no es democracia. Eso es 
otra cosa pero no es democracia. Votar no es sinónimo de democracia. Democracia 
aparte del voto que es una herramienta, la democracia se rige por unas normas que 
nos ponemos en común, y esas normas si queremos cambiarlas, hagamos, tengamos 
la mayoría necesaria para cambiarlas en un ambiente, en un contexto pacífico, 
democrático, plural, participativo...como queramos, pero cambiemos las normas para 
hablar de democracia porque insisto, votar por votar, votar no es sinónimo de 
democrático. No, no lo es. Recordemos los que sois más mayores que algunos habéis 
votado en tiempos de Franco. ¿Era democrático? No, no era democrático, lo siento. 
Porque para ponerle ese calificativo se tienen que dar otros condicionantes. Pues 
pongámoslo sobre la mesa, trabajémoslo, digamos si si queremos votar. Pues vamos 
a votar, pero vamos a votar con unas garantías, no el hecho de sacar una urna le va a 
dar más legitimidad. Hablar de Catalunya o remontarnos a tricentenario, que en el 
fondo fue una lucha de poder no por la independencia de Catalunya, no por la 
autonomía de Catalunya, no por el autogobierno de Catalunya, sino que fue una lucha 
por el poder entre dos dinastías, dos casas reales que controlaban Europa y se 
pelearon por eso. Catalunya tomó opción, y cuando hablamos de Catalunya yo diría no 
el pueblo catalán sino los señores, la burguesía catalana tomó una opción. Bueno 
pues respetémoslo, pero no nos acojamos a eso, avancemos. Si...cambiemos las 
normas democráticamente. Ya está”. 
 
L’alcaldessa diu: “En este tema, por contestar un poco a lo que se ha comentado, a mi 
cuanto menos me parece un poco contradictoria la postura de CiU particularmente. 
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Primero plantea votar en el Parlament de Catalunya una ley de consultas populares no 
refrendarias para hacer un referéndum. Cuanto menos ya es para hacérselo mirar. 
Segundo de esta moción a mi me preocupa que se venda, porque es un tema de 
marketing político, y leo textualmente un párrafo de esta moción: “Constatem que el 
procés que viu Catalunya ha de comportar per a ser creïble e il.lusionant per a la 
ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques de iniciar una nova etapa de 
país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, 
la pobresa i les desigualtats, i la lluita sense excuses ni treva contra la corrupció. Esto 
es el argumento que da CiU para defender la creación de un nuevo estado. Sin hablar 
de más, o sea no plantea el dia después como va a plantear ese nuevo estado, pero si 
que lanza el mensaje de que la independencia es la solución a todos nuestros 
problemas, porque se va a acabar el paro, se van a acabar las desigualdades, la 
pobreza y la corrupción. Nosaltres no podem aprovar una moció, per això nosaltres 
hem buscat una alternativa, per això nosaltres sí que apostem per la llei de consultes, 
sí que volem votar, volem votar com s’ha fer a Escòcia perquè hi ha hagut voluntat 
política. No es un problema de legalitat, evidentment tenim un marc legal, però el marc 
legal es pot canviar. Es un tema de voluntat política, es un tema que s’ha de resoldre 
amb política, però no amb aquestes excuses. I nosaltres no podem recolzar aquesta 
moció perquè no és veritat el que se’ns diu per part de qui l’està abanderant. ¿No? 
Se’ns diu nosaltres el que volem es la llibertat del poble de Catalunya perquè voti, i 
amb això fem una llei de consultes. No, vostès volen un procés de reforç de la 
independència de  Catalunya. Vostès volen la independència de Catalunya. Llavors, 
no confonem a la gent. O sigui no diguem que la gent que es manifesta ho fa perquè 
vol...no, perquè en una determinada manifestació els crits eren “independència, 
independència, independència”. Volen la independència. Doncs diguin-ho clar, deixin 
ja de marejar la perdiu. “No, es que volem ser més democràtics i menys corruptes i per 
això apostem per una consulta el 9N. Home...Fer una llei de consultes ho ha dit abans, 
ho repeteixo ara que està vostè, planteja una...impulsar una llei de consultes com la 
panacea quan no consulten res. Res de res. CiU està governant com està governant 
fent el que li dóna la gana, sense consultar a ningú, però això si. Per la independència 
de Catalunya som els més democràtics del món. Home, a mi em sembla que ens 
donin lliçons de democràcia, en fi...A mi em sorprèn. Nosaltres, repeteixo, volem votar, 
però volem votar com ho hem platejat a la nostra moció: amb garanties, amb llibertat, 
amb informació, perquè la participació ciutadana perquè sigui veritable, primer s’ha de 
donar una informació a la ciutadania. Es como si nosaltres que hem engegat un procès 
participatiu, nosaltres ens presentem a la ciutadania preguntant una cosa amb la que 
nosaltres no tenim marge de maniobra o no tenim tota la paella pel mànec, i com que 
nosaltres que som molt responsables, en tot aquest procés ho vam tenir en compte. Oi 
que ho vam tenir en compte? I ho v am parlar, vam dir escolta hem de ser curosos, 
hem d’informar bé, hem de dir...nosaltres plantegem això, però que vostès sàpiguen 
que això no depèn exclusivament de nosaltres, perquè per que això es produís hem de 
comptar necessàriament amb el recolzament dels grups parlamentaris. Oi que ho hem 
fet? No hem dit a la ciutadania no, si vostès diuen que si demà no es preocupin que 
això ho tindrem arreglat. No. Però en canvi en aquest tema es pretén preguntar a la 
ciutadania sense donar més informació que no, serem més lliures, tindrem menys atur 
i serem menys corruptes. Toma ja. I això es fer un procés lliure, democràtic, amb tota 
la informació, quin tipus d’estat es el que volem proposar a la taula de negociació que 
es farà el 9N? Clar, jo per a parlar de votar i per a poder saber si vull la independència 
de Catalunya, necessito saber si els meus governants als que els hi estic atorgant el 
meu vot, què faran l’endemà? Home jo crec que estem demanant una cosa...vamos, 
crec que estem demanant el mínim del mínim del mínim per a saber com ens hem de 
posicionar, perquè l’altre es un tema de sentiments, estem parlant d’una cosa molt 
seriosa. Estem parlant de quin model d’estat tindrà Catalunya a partir del dia següent. I 
jo necessito saber-ho com a ciutadana catalana, yo necesito saber que tipo de estado 
es el que me plantean y que es lo que pasará al dia siguiente per a tenir veritablement 
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les eines necessàries per a poder prendre una decisió responsable. I tot això, tota 
aquesta marea perquè es una marea des de fa cinc anys, ens condueix a la ciutadania 
al que nosaltres volem. Volem, volem volem però no preguntis, eh? Tu només 
contesta, tu sí vota el dia 9N però no sàpigues res més. Per això nosaltres no podem 
recolzar aquesta moció tal com està plantejada, i com que nosaltres no volem que 
se’ns etiqueti com a persones que no volem una consulta, hem plantejat la nostra 
alternativa”.            
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Carme Mateu, regidora del 
grup municipal de CiU, que diu: “Moltes gràcies, senyora Presidenta. En primer lloc, 
senyor Lancho. Jo no he posat ni Escòcia ni Reine Unit com vamos, como la panacea 
del mundo, no. Simplement he dit que Escòcia no havia aconseguit la independència i 
el procés democràtic que havíem seguit no havia portat ni cap aldarull ni cap 
problema. Això era el meu exemple. Vale? En primer lloc. Por qué? Si, estaba pactado 
es verdad, desde hacía dos meses. En segundo lugar. El consens pel 9N evidentment 
que sabia de calaix que vostès votarien en contra. Però es que està tant clar...perquè 
es que els partits que van donar suport a la celebració de la consulta del 9N van ser 
CiU, ERC, ICV-EUiA i CUP. Per tant, com havia d’aprovar el PSC una moció 
presentada per CiU. No tenia calaix. Per tant, no m’ha descobert res de res, val? En 
tercer lloc estem venent fum. Estem fent consultes que mai s’havien fet, evidentment. 
Però senyora Alcaldessa les estem fent, cosa que el seu govern no en va fer ni una, ni 
per bó ni per dolent, ni una. Ara què passa? Que a Badia també s’han posat de moda 
les consultes, i ara consultarem fins i tot si aquí a la terrassa plantem un pi o posem un 
test, correcte? Per tant, afany electoralista el tenim tots: el PSC, CiU, ICV, ERC...tots. 
Vull dir que aquesta moto ja està venuda també...perdó, les CAPS. Perdó. Per tant, 
això també està venut aquest teatre. Si volem seguir jugant al mateix, juguem. I anem 
traient doncs defectes d’uns i dels altres, perquè n’hi ha un munt. Perquè resulta que 
ningú és lliure de pecat. Ningú. Ni de corrupció, ni de pecat, ni de res que faci bé vale? 
A partir d’aquí cadascun...si, si senyora Eva. A partir d’aquí doncs cadascun que 
s’espavili amb lo seu i amb lo que pugui, ara bé que em digui vostè que una consulta 
es un invent que s’ha tret ara de nou i que ja està pactada...doncs ole vostè”. 
 
L’alcaldessa diu: “Bueno, jo per al.lusions...es que no he dit res de tot això. O sigui, jo 
no he parlat de cap cas de corrupció, eh? He parlat del que diu la moció en general. I 
em sorprèn que diu que CiU estan fent consultes...també m’ha deixat una mica 
descol.locada, però...i no se que te a veure l’afany electoralista amb tot plegat. Si vostè 
diu que tot això es un tema super important, que jo crec penso que és cabdal per a 
aquest país, crec que cap dels grups polítics ens ho hem pres amb aquesta frivolitat. 
Entenc jo que malgrat els posicionaments encontrants, crec que els posicionaments de 
cada un de nosaltres som seriosos, no som electoralistes perquè entonces ya es para 
coger...y temblar. O sea, es ya para temblar. Jo he fet els meus argumentaris per no 
votar en favor de la consulta, però en cap cas he dit totes les coses que vostè ha 
manifestat o que m’ha retret. No he dit en cap moment, no he apel.lat a la corrupció de 
CiU, he apel.lat a que vostès venen això com a una solució per a la corrupció en 
general, jo no he dit...o sigui, no se que té a veure ficar tota aquesta història. Però 
bueno ja està, es el seu plantejament i el seu parer i la única cosa que per al.lusions jo 
no he dit això, que quedi clar i ja es veurà a l’acta que jo no he dit res de tot això. Molt 
breument, senyora Mateu”.      
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Carme Mateu, regidora del 
grup municipal de CiU, que diu: “Moltes breument. Vostè ha parlat de corrupció. Que 
CiU segons la consulta, eliminaria la corrupció. Cert o no? Jo no he parlat d ela 
corrupció de CiU”. 
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L’alcaldessa diu: “Jo he llegit un paràgraf de la seva moció. Es el que he fet...es la 
moció que CiU ha presentat en aquest Ple, que es de l’Associació Catalana de 
Municipis però es una moció de CiU d’aquest Ple. He llegit un paràgraf, es el que he 
fet, perquè diu que aquest procés per a ser creïble, il.lusionant, te el compromís 
d’iniciar una nova etapa en la què es resoldran tots aquests problemes, i jo he fet la 
meva interpretació d’aquest paràgraf, no he parlat en cap cas de CiU, ni de la 
corrupció de CiU, que quedi molt clar. Podia haver parlat però no he parlat”. 
 
Intervé a continuació la senyora Montserrat Montañés, regidora del grup municipal 
d’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. De corrupció ha parlat vostè, senyora 
Carme Mateu. En el moment que vostè afirma en aquest Ple que ningú està lliure de 
corrupció es vostè qui està parlant de corrupció. Jo li asseguro que si hi ha gent 
absenta de corrupció. Ha esta vostè qui ha parlat de corrupció, i ha estat vostè qui ha 
banalitzat les consultes, especialment en coses tant importants com les que ens 
afecten a Badia, perquè això és important, això es una qüestió d’estat, però Badia 
també i vostè ha sigut qui ha banalitzat les consultes. Per a nosaltres és vital. Per a 
nosaltres és programa, nosaltres hem de governar d’acord amb allò que és voluntat 
dels ciutadans. Per tant, qui acaba parlant de corrupció, qui acaba banalitzant les 
consultes es vostè mateix, senyora Carme Mateu”.     
 
L’alcaldessa diu: “Passem a la votació. Votarem les dues mocions per separat. Primer 
votarem la proposta d’acord del grup de govern del 9N”. 
El punt número 3 s’aprova per 7 vots a favor (6PSC, 1 ICV-EUiA), 2 abstencions (PP) i 
6 vots en contra (4 AEB, 1 CiU, 1 PXC).  
 
S’acorda: 
 
Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. L’angoixa i les 
injustícies provocades per l’atur, les retallades del sistema social del nostre país, 
l’augment de la pobresa, entre d’altres, dissipen l’esperança d’un futur millor. Una crisi 
que castiga especialment els sectors més febles, la gent que viu o que voldria viure del 
seu treball i el jovent del nostre país.  
 
A aquest fet s’uneix el problema de fons que pateix la societat catalana i la 
insatisfacció profunda d’amplis sectors de la població sobre l’actual relació entre 
Catalunya i Espanya, la decepció que va suposar la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut després que el poble de Catalunya exercís el seu dret a 
decidir votant i aprovant-lo, la percepció d’un tracte fiscal injust, l’erosió de l’autogovern 
causada per la política del govern del PP, i les incomprensions i atacs soferts per 
elements tan essencials com la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema 
educatiu.  
 
Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents 
manifestacions demanant canvis que aclareixin el devanir de la nostra societat.  
 
Per aquest motius el ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès, manifesta:  
Primer. Que sols una estratègia unitària de tot el catalanisme permetrà una sortida 
positiva de la situació actual: superació del desencaixament de Catalunya i Espanya, 
el reconeixement arreu de Catalunya com a nació, la definició de l’Estat espanyol com 
a plurinacional, pluricultural i plurilingüístic.  
 
Segon. Que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi 
institucional que travessem al país que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com 
a condicions indispensables i prèvies a una consulta de la ciutadania.  
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Tercer. Que donem suport a la llei de consultes populars no referendàries.  
 
Quart. Amb una Llei de consultes populars no referendàries com la que s’ha aprovat 
no es pot fer una pregunta pròpia d’un referèndum. Per aquest motiu, cal saber que si 
la consulta no és legal i acordada, no es farà.  
 
Cinquè. Són moltíssim els catalans que desitgen votar i per aquesta raó considerem 
que no hi haurà una solució estable a l’actual distanciament que no passi per sotmetre-
la al vot ciutadà.  
 
Sisè. Que hem de treballar per una reforma constitucional que faci d’Espanya un Estat 
federal, capaç de reconèixer la diversitat nacional. Espanya és una nació de nacions.  
 
Setè. Tot i les dificultats del moment, els catalans i catalanes tenim l’oportunitat de 
reflexionar sobre el nostre futur amb la voluntat de construir una Catalunya lliure, 
segura, pròspera, justa i honesta, especialment atenta al benestar de tots i cadascun 
dels seus ciutadans i ciutadanes.  
 
Vuitè, Donar trasllat dels acords al Govern de l’estat espanyol, i a tots els Grups 
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya.  
 
 
4. MOCIÓ CIU: DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE 
CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE 
DE 2014 
 
Es denega la moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió referent al 
recolçament a la convocatòria de consulta del 9N sobre el futur polític de Catalunya, 
amb 9 vots en contra 6 PSC, 2 PP, 1 PXC i 6 a favor 4 AEB, 1 ICV-EUiA, 1 CIU, i que 
diu el següent: 
 
“Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats  
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions 
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb 
la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les 
constitucions catalanes i les institucions pròpies.  
 
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat 
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el 
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va 
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una 
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior 
assassinat del president Companys. 
 
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que 
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts 
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per 
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La 
sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble 
de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud 
del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la 
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del 
país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 
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2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància 
i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha 
estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, 
han exercit de pressió constant per garantir el procés. 
 
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a 
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo 
per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial 
com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta 
al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans 
i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi 
poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, 
per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter 
català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de 
compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 
 
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una 
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el 
combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni 
excepcions, contra la corrupció. 
 
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació.  
 
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de 
les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  
 
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les 
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina.  
 
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal 
a la consulta sobre el futur polític de Catalunya.  
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la 
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta 
que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans 
de forma reiterada.  
 
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots 
els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de 
forma coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de 
Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, 
cívica i pacífica. 
 
ACORDS 
 
1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per 
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i 
prendre el compromís de l’Ajuntament de xxxx amb la realització de la mateixa, 
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la 
participació. 
 
2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització 
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de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei XXXX de consultes 
populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de 
Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus 
representants. 
 
3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al 
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i 
als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) 
i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al 
president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari 
general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del 
Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.  
 
 
5. MOCIÓ AEB: DE DECLARACIÓ DEL MUNICIPI COM A VILA GROGA  
 
Es dóna lectura de la moció presentada per l’AEB. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Moltes gràcies, estem ben contents de poder presentar aquesta moció 
gràcies a l’aportació de l’Assemblea Groga de Catalunya. Ja d’entrada agraïm el 
suport que tindrem d’una part dels grups municipals. És evident que l’educació és 
futur, però mal futur tindrem quan pugem el 21% d’IVA o apliquem el 21% d’IVA al 
material escolar, quan augmentem les taxes universitàries, quan reduïm les plantilles 
del personal docent, quan augmentem les ràtios, quan tanquem les escoles o grups 
concrets escolars o quan reduïm les beques. Es per això que estem cofois que 
l’Ajuntament de Badia doni recolzament a aquesta proposta i declari Badia del Vallès 
com a vila groga, municipi en defensa de la qualitat pública. Per a nosaltres també és 
important, como ho es per a l’assemblea groga de Catalunya, el fet de visibilitzar 
aquest fet en la defensa de l’educació pública a la ciutat, penjant uns cartells a 
l’entrada dels diferents centres escolars que el que fan es visibilitzar aquest 
compromís de la ciutat en defensa de l’educació pública i de qualitat”.   
Pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PxC, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC votaremos favorablemente esta 
moción, ya que nosotros también defendemos una educación pública, gratuita y de 
calidad”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Carme Mateu, regidora del 
grup municipal de CiU, que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Evidentment votarem a 
favor de que Badia es declari vila groga en defensa del model públic d’educació, i el 
suport de les reivindicacions dels moviments socials contra la LONCE i per a una 
educació pública i de qualitat”.  
 
Intervé seguidament el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal de ICV-
EUiA, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. ICV-EUiA donarà suport a esta propuesta que 
presenta el grupo de AEB porque estamos convencidos de que un país se construye 
con educación de calidad”. 
 
A continuació intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa.  Nosotros desde luego, el PP de Badia del Vallès 
está a favor de la educación de calidad pública, pero no...por directrices de partido no 
podemos votar a favor de esta moción, por la forma y la ley del Gobierno, pero en 
cambio nos abstendremos para que Badia sea declarada vila groga”   
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Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent 
d’alcaldessa primer, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldessa. El grupo municipal socialista 
votará favorablemente a la moción planteada por la AEB. Sólo decir que la educación 
no solamente es el futuro sino también el presente, y es importante trabajarlo”. 
Seguidament pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Agrair als grups que han donat suport i comentar a la portaveu del PP 
que la moció fa referència a moltes coses però en cap cas no parla de lleis superiors, 
sinó que el que fa es constatar una realitat amb el deteriorament del servei públic 
d’educació”. 
 
Es procedeix a la votació de la moció presentada, la qual s’aprova per majoria de 13 
vots a favor (6 PSC, 4 AEB, 1 ICV-EUiA, 1 CiU, 1 PXC) i 2 abstencions (PP)- 
 
S’acorda: 
 
Atès que portem temps suportant retallades en l'Educació Pública que afecten la seva 
qualitat. 
 
Atès l'aplicació del 21 % d'IVA en el material escolar. 
 
Atès l'augment de les taxes universitàries i el pagament de la matrícula en la Formació 
Professional Superior. 
 
Atesa la reducció de plantilles del personal docent al no cobrir en la majoria de les 
ocasions les baixes des del primer dia, que pot arribar fins a mig mes en el cas de la 
secundària i batxillerat.  
Atès l'augment de ràtios. 
 
Atès el tancament de grups i d'escoles públiques mentre es continua finançant l'escola 
concertada i privada, 
 
Atesa la reducció de les beques per a l'adquisició dels llibres de text, on els Serveis 
Socials de l'Administració Local segueixen ajudant dins les seves possibilitats i cada 
vegada els és més complicat, per la manca de recursos econòmics. 
 
Atès l'article 27 de la Constitució que recull el dret, a l'educació, la llibertat 
d'ensenyament, l'ensenyament bàsic obligatòri i gratuït, la participació efectiva de tota 
la comunitat educativa.  
 
Constatem: 
 
Que al no tenir en compte en moltes ocasions, ni per part del Govern de l'Estat 
espanyol ni per part del Govern de Catalunya els articles 27 i 21 respectivament, els 
diferents sectors de la Comunitat Educativa, famílies, docents, estudiants, Personal 
d'Administració i Serveis, ens hem unit creant plataformes i moviments en defensa de 
l'Educació Pública de Qualitat. 
 
Assemblea Groga a Catalunya i Marea Verde a la resta de l'Estat, son els nostres 
punts de trobada. Per la qual cosa cada dimecres la Comunitat Educativa, portem la 
samarreta groga en defensa de l'Educació Pública de Qualitat. 
 
Atès el que s'ha exposat i sabedors de les limitacions del pressupost municipal i que 
es treballa per reduir, dins les possibilitat, l'impacte de les retallades del Departament 
d'Ensenyament.  
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S'acorda:  
 
Primer. Que l'Ajuntament de Badia del Vallès se sumi com a part que és de la 
Comunitat Educativa i administració més propera i coneixedora de la ciutadania a la 
defensa d'un model públic d'Educació. 
 
Segon. Que acompanyi als moviment socials en les seves reivindicacions enfocades a 
aconseguir una Educació Pública de Qualitat. 
 
Tercer. Que es comprometi a reclamar a totes les administracions supramunicipals 
l'acompliment en matèria d'educació de les respectives lleis fonamentals, com asón la 
Constitució i l'Estatut. 
 
Quart. Que es comprometi d'acord amb el nostre estatut, en la defensa d'una educació 
pública, laica, catalana i inclusiva com a mitjà per formar a infants, joves i ciutadania 
en general en igualtat de condicions. 
 
Cinquè. I que per tot el que s'ha exposat i com a mostra de reconeixement i de 
recolzament vers al moviment educatiu, declari el nostre municipi, Vila Groga. 
 
Sisè, Notificar els presents acords a l'Assemblea Groga de Catalunya i a tots els 
centres educatius de la ciutat. 
 
Setè. Penjar pancartes amb l'emblema “Badia Vila Groga Municipi per l'Educació 
Pública” a l'edifici de l'Ajuntament i a la façana principal dels centres escolars de la 
ciutat.  
 
II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL  
 
1. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia de la núm. 379/2014 fins la 456/2014  
 
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:  
 
Núm. 379/14, de 14 de juliol, de concessió d’una bestreta de 318,00 euros a la 
senyora Montserrat Carbonell Rosell, sense interès i a compte de les retribucions de la 
paga extraordinària de Nadal de 2014.  
 
Núm. 380/14, de 14 de juliol, de concessió d’una bestreta de 355,00 euros al senyor 
Ramón Díez Sorbas, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de Nadal de 2014.  
 
Núm. 381/14, de 16 de juliol, d’aprovar l’expedient núm. 08/2014 de transferència de 
crèdit a diferents partides d’estats de despeses per a l’exercici de 2014.  
 
Núm. 382/14, de 16 de juliol, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial atesa 
la sol.licitud de la senyora Josefa Agudo Montero, a causa dels danys soferts en una 
caiguda a la via pública.  
 
Núm. 383/14, de 17 de juliol, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 21 
de juliol de 2014.  
 
Núm. 384/14, de 17 de juliol, d’anul.lar l’expedient núm. 1400000161 corresponent a 
una infracció de trànsit, per haver-se produït una errada informàtica.  
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Núm. 385/14, de 17 de juliol, de desestimar les al.legacions presentades en diversos 
expedients sancionadors per infraccions de circulació, incloses en l’expedient núm. 
14029949, i imposar la sanció que en cada cas correspongui.  
 
Núm. 386/14, de 17 de juny, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14033630 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. 387/14, de 17 de juliol, de concessió d’una bestreta per import de 1.500,00 euros 
al senyor Iván Villén Ortiz, sense interès i a compte de les retribucions dels 15 mesos 
posteriors a la concessió.  
Núm. 388/14, de 17 de juliol, de sobreseïment de l’expedient sancionador 173/2014, 
per no quedar acreditats els fets que s’imputen al sancionat.  
 
Núm. 389/14, de 18 de juliol, d’aprovar l’obertura de dos comptes corrents a 
Caixabank, per a projectes d’inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.  
 
Núm. 390/14, de 18 de juliol, de concessió de llicència urbanística 2014/056 a Viatges 
Carrefour, per a la col.locar un nou rètol al local situat a l’av. Burgos, 32.  
 
Núm. 391/14, de 21 de juliol, de desestimar les al.legacions presentades en diversos 
expedients sancionadors per infraccions de circulació, i imposar la sanció que en cada 
cas correspongui.  
 
Núm. 392/14, de 21 de juliol, de concessió d’una bestreta de 800,00 euros a la 
senyora Mar Medina Ponce, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de Nadal de 2014.  
 
Núm. 393/14, de 21 de juliol, de sobreseïment de l’expedient sancionador incoat al 
titular de la parada núm. 136 del mercat ambulant, per no quedar acreditats els fets 
que s’imputen al sancionat.  
 
Núm. 394/14, de 23 de juliol, d’estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
interposada per la senyora Rosario Viralta Serrano i abonar-li la quantitat de 600,00 
euros en concepte d’indemnització.  
 
Núm. 395/14, de 23 de juliol, d'aprovar I'expedient núm. 09/2014, de generació de 
crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2014.  
 
Núm. 396/14, de 24 de juliol, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14034850 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. 397/14, de 24 de juliol, d’acceptar una subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya, adreçat a persones aturades perceptores de renda mínima d’inserció, 
per import de 89.150,82 euros.  
 
Núm. 398/14, de 28 de juliol, de convocatòria de sessió ordinària de la Junta de 
Govern Local pel dia 28 de juliol de 2014.  
 
Núm. 399/14, de 28 de juliol, de convocatòria de sessió ordinària del Ple municipal pel 
dia 31 de juliol de 2014.  
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Núm. 400/14, de 28 de juliol, d’ d’incoar expedient de baixa al padró municipal per 
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Gabriela Zavala 
Gianella.  
 
Núm. 401/14, de 28 de juliol, de substitució de l’alcaldessa del 4 al 28 d’agost de 2014, 
pels tinents d’alcaldessa Montserrat Jimenez Molina i Juan Antonio Lancho Aceituno.  
 
Núm. 402/14, de 28 de juliol, de contractar la senyora Maria Pilar Villahermosa Garcia, 
mitjançant contracte laboral eventual per circumstàncies de la producció, amb la 
categoria de recepcionista, no abans del dia 28 de juny i fins el 31 d’agost de 2014.  
 
Núm. 403/14, de 28 de juliol, de contractar la senyora Marta Guerrero Díaz mitjançant 
contracte laboral eventual per circumstàncies de la producció, amb la categoria de 
recepcionista, no abans del dia 25 de juny i fins el 31 d’agost de 2014.  
 
Núm. 404/14, de 28 de juliol, de nomenar interinament el senyor Cristobal Cárdenas 
Verdugo, amb la categoria de auxiliar de manteniment-conserge, per tal de cobrir la 
vacant per motiu de vacances del funcionari José Fernández González. 
 
Núm. 405/14, de 28 de juliol, de contractar el senyor David Marco López, mitjançant 
contracte laboral eventual per circumstàncies de la producció, amb la categoria 
d’ajudant d’obres, no abans del dia 7 de juliol i fins el 3 d’agost de 2014.  
 
Núm. 406/14, de 28 de juliol, de contractar el senyor Antonio José Moreno Nicolás, 
mitjançant contracte laboral eventual per circumstàncies de la producció, amb la 
categoria de recepcionista, no abans del dia 5 de juny i fins el 31 d’agost de 2014.  
 
Núm. 410/14, de 28 de juliol, de nomenar interinament el senyor Miguel Angel Salgado 
Alonso, amb la categoria de auxiliar de manteniment-conserge, per tal de cobrir la 
vacant per motiu de vacances del funcionari Francisco Caballero Calderón.  
 
Núm. 411/14, de 28 de juliol, de nomenar interinament la senyora Mireia Peresa 
Beltran. amb la categoria de diplomada en Treball Social, per tal de cobrir la vacant per 
situació d’IT de la senyora Elena Gutiérrez Muriana.  
 
Núm. 412/14, de 28 de juliol, d’imposar una multa per import de 12,00 euros a una 
ciutadana per infracció administrativa de l’article 16.f) de l’Ordenança Municipal de 
Neteja.  
  
Núm. 413/14, de 28 de juliol, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al 
mes de juliol de 2014.  
 
Núm. 414/14, de 30 de juliol, de concessió de la targeta d'aparcament individual per a 
persones amb disminució, modalitat no conductor, a la senyora Juana Ruiz Villarejo.  
 
Núm. 415/14, de 30 de juliol, d’aprovar la liquidació de les taxes per import de 38,51 
euros a la senyora Jessica Montero Nogueira, per la instal.lació d’una paradeta durant 
la revetlla de Sant Joan.  
 
Núm. 416/14, de 30 de juliol, de concessió a la senyora Lorena Cerradelo Colmenero 
de llicència per a la tinença i conducció de gos potencialment perillós.  
 
Núm. 417/14, de 30 de juliol, d’anul.lar la liquidació provisional de la taxa per OVP 
aprovada per la Resolució 297/14, de 28 de maig, a nom de la senyora Rosario Prieto 
Muriana, per a la instal.lació de terrasa exterior.  
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Núm. 419/14, de 31 de juliol, de concessió de la targeta d'aparcament individual per a 
persones amb disminució, modalitat no conductor, a la senyora Guadalupe Cortés 
Sánchez.  
 
Núm. 420/14, de 31 de juliol, de presentar al Departament d’Empresa i Ocupació el 
projecte denominat “Itineraris Actius d’Inserció per a persones perceptores del RMI”, i 
sol.licitar una subvenció de 22.195,92 eruos destinada a finançar el cost del projecte.  
 
Núm. 421/14, d’1 d’agost, d’autoritzar l’OVP al senyor Esteban González Gutiérrez els 
dijous, per a la venda els dijous, de productes de xurreria mitjançant remolc.  
 
Núm. 422/14, d’1 d’agost, de donar de baixa dels padrons del mercat no sedentari les 
liquidacions a nom del titular Pedro Muñoz Torres, per no haver ocupat ni renovat la 
parada núm. 17.  
 
Núm. 423/14, d’1 d’agost, de donar de baixa dels padrons del mercat no sedentari les 
liquidacions a nom de la titular Dalila Martín Santiago, per no haver ocupat ni renovat 
la parada núm. 17.  
 
Núm. 424/14, d’1 d’agost, d’anul.lar la liquidació provisional de la taxa per OVP 
aprovada per la Resolució 236/14, de 28 de maig, a nom del senyor Felipe Reguera 
Castro per a la instal.lació de terrasa exterior. 
 
Núm. 425/14, d’1 d’agost, de donar de baixa les autoliquidacions efectuades a 
diferents sol.licitants d’OVP i procedir a la seva devolució, atès que la instal.lació de 
les parades previstes no s’ha arribat a fer efectiva.  
  
Núm. 426/14, d’1 d’agost, d’autoritzar el traspàs a favor de Distribuidora Internacional 
de Alimentació, S A, del local comercial núm. 137, ubicat a l’av. Via de la Plata, s/n, i 
formalitzar el contracte d’arrendament.  
 
Núm. 427/14, de 5 d’agost, de contractació de diferent personal dins del projecte Pla 
Local d’Ocupació per a la millora de les competències laborals de persones 
beneficiàries del la PIRMI, no abans del 31 de juliol de 2014 i fins el 29 de gener de 
2015.  
 
Núm. 428/14, de 28 de juliol, de contractar el senyor David Marco López, mitjançant 
contracte laboral eventual per circumstàncies de la producció, amb la categoria 
d’ajudant d’obres i manteniment, no abans del dia 4 i fins el 31 d’agost de 2014.  
 
Núm. 429/14, de 5 d’agost, de reconèixer a la senyora Cristina Masegosa Garcia 
llicència per assumptes propis del 4 d’agost de 2014 fins el 3 de febrer de 2015.  
 
Núm. 430/14, de 5 d’agost, d’avocació per aquest acte de les competències atorgades 
a la Junta de Govern, i subsanar error material de l’acord del 28 de juliol de 2014, pel 
que fa als imports de les subvencions acceptades del Institut Català de les Dones 
destinades a l’elaboració de material i accions de sensibilització.  
 
Núm. 431/14, de 5 d’agost, d’ d’incoar expedient de baixa al padró municipal per 
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Maria Carmen 
Monzo Romero.  
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Núm. 432/14, de 5 d’agos, 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 27 de juliol de 2014.  
 
Núm. 433/14, de 6 d’agost, de donar de baixa les liquidacions del padró del mercat 
ambulant de la senyora Rosa Rodríguez Heredia, titular de la parada 141, i donar-les 
d’alta un cop modificat el núm. de metros lineals d’ocupació reals.  
 
Núm. 434/14, de 6 d’agost, de paralitzar i arxivar l’expedient 01/2014 de Baixa d’Ofici 
del padró d’habitants, atès el canvi de residència del senyor Celedonio Patiño Jareño.  
 
Núm. 435/14, de 6 d’agost, de concessió d’una bestreta de 1.000,00 euros al senyor 
Blas Rojo López, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària 
de Nadal de 2014.  
 
Núm. 436/14, de 7 d’agost, de paralitzar i arxivar l’expedient 13/2014 de Baixa d’Ofici  
 
del padró d’habitants, atès el canvi de residència del senyor José Antonio Porras 
Molina.  
 
Núm. 437/14, de 7 d’agost, de declarar prorrogada la situació de perllongament de 
permanència en el servei actiu de la senyora Belén Pastor Zoyo, amb efectes de dia 1 
de gener de 2015 i fins el 31 de desembre de 2015.  
 
Núm. 438/14, de 8 d’agost, de concessió de la targeta d'aparcament individual per a 
persones amb disminució, modalitat no conductor, al senyor Raul Calbot Romero.  
 
Núm. 439/14, de 8 d’agost, de concessió de la targeta d'aparcament individual per a 
persones amb disminució, modalitat no conductor, a la senyora Maria Carmen Navas 
Vega.  
 
Núm. 440/14, de 8 d’agost, d’estimar les al.legacions formulades i anul.lar la sanció de 
l’expedient per infracció de trànsit núm. 1400000163.  
 
Núm. 441/14, de 8 d’agost, d’ d’incoar expedient de baixa al padró municipal per 
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor José Gamero 
Rodriguez.  
 
Núm. 443/14, d’11 d’agost, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial atesa la 
sol.licitud de la senyora Marta Zurita Olea, a causa dels danys soferts en una caiguda 
a la via pública.  
 
Núm. 444/14, d’11 d’agost, de portar a terme les obres de pavimentació de la pista 
poliesportiva al Parc de Menorca, mitjançant procediment de contracte menor, amb el 
contractista BETON FLOOR PAVIMENTOS INDUSTRIALES, S L, per un import de 
14.525,00 euros i 3.050,25 euros d’IVA.  
 
Núm. 445/14, de 14 d’agost, de concessió de llicència urbanística 323/2014 al senyor 
Jaume Solís Llistó, en representació de l’empresa DIA, S A, per a la realització de les 
obres d’arranjament del local situat al C/ Bética, 4.  
 
Núm. 446/14, de 14 d’agost, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al 
mes de juny de 2014.  
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Núm. 447/14, de 14 d’agost, de contractació del senyor Miguel Angel Pérez Jiménez, 
mitjançant contracte laboral per interinitat, per tal de cobrir la vacant per situació de 
incapacitat permanent del senyor Alberto Garcia Garcia, amb efectes del dia 12 
g’agost i fins la seva reincorporació.  
 
Núm. 448/14, de 18 d’agost, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14038273 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. 449/14, de 18 d’agost, d’estimar la reclamació patrimonial de la senyora Carmen 
Peñalver Carmona, i abonar-li la quantitat de 15,00 euros en concepte d’indemnització 
per la rotura d’una sabata en una caiguda a la via pública.  
 
Núm. 450/14, de 21 d’agost, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14039150 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. 451/14, de 21 d’agost, de concessió de diferents ajuts socials a treballadors que 
ho han sol.licitat, corresponents al mes d’agost.  
 
Núm. 452/14, de 22 d’agost, d’aprovar un contracte menor de subministrament i 
instal.lació d’un nou compressor a la màquina climatitzadora ubicada a l’auditori, amb 
l’empresa LLONCH-CLIMA, per import de 6.242,86 euros i 1.310,96 euros d’IVA.  
 
Núm. 453/14, de 26 d’agost, de concessió d’una bestreta de 600,00 euros al senyor 
José Luis Soto Martínez, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de Nadal 2014.  
 
Núm. 454/14, de 28 d’agost, de concessió de diferents ajuts socials a treballadors que 
ho han sol.licitat, corresponents al mes d’agost.  
 
Núm. 455/14, de 28 d’agost, de variacions de la nòmina del personal corresponents al 
mes d’agost de 2014.  
 
Núm. 456/14, de 2 de setembre, de lloguer de dos camions frigorífics a l’empresa 
PETIT FORESTIER ESPAÑA, S L, per un import de 2.700,00 euros i 567,00 euros 
d’IVA, per a la conservació dels productes frescos de carn i peix del mercat municipal, 
durant el temps que es realitzen les obres de reforma de les càmeres. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Voldríem fer referència a dues 
Resolucions que entenem que van lligades, que son la 388 i la 393 de sobreseïment 
d’un expedient sancionador per no quedar acreditats els fets que s’imputen al 
sancionat. En les dues Resolucions fan referència a una mateixa persona que sembla 
ser que aquesta persona ha fet una sessió de parada del mercadillo, del mercat 
ambulant, no sabem si hi ha reiteració o no hi ha reiteració, i el que voldríem saber es 
si hi ha instància o no hi ha instància pel fet que aquesta persona no estigui en el seu 
lloc, i que en el seu lloc hi hagi algú altre. Quin es el procediment i quines mesures 
pensa aplicar el govern perquè això no torni a passar, perquè quan entres a mirar les 
dues Resolucions sembla ser que aquest senyor addueix que una persona de 
l’Ajuntament en tenia coneixement i una altra persona també de l’Ajuntament, les dues 
persones amb responsabilitat tenien criteris diferents. Llavors això, si hi ha instància o 
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no hi ha instància, quin es el procediment, i què pensen fer perquè això no torni a 
passar. 
L’altra fa referència a la Resolució 427, per a la contractació de diferent personal dins 
del Pla local d’Ocupació, i es simplement que nosaltres, com sempre fem, haguéssim 
agraït que la darrera Comissió Informativa d’Economia i Serveis Generals se’ns 
hagués informat adequadament d’aquesta contractació d’aquests 10 peons. 
També una referència a la Resolució 444 d’11 d’agost que diu de portar a terme les 
obres de pavimentació de la pista poliesportiva al parc de Menorca, mitjançant un 
procediment de contracte menor amb una empresa, per un import total de 17.575,00 
euros. Anem a veure, no es que l’AEB sigui contrària a la instal.lació de pistes 
poliesportives al nucli urbà, però el que si que constatem es el que està passant en els 
darrers anys a Badia amb aquesta política que no es una política de fer, sinó que es 
una política de nosaltres fem una cosa, no la conservem, aquesta cosa es degrada i 
finalment el que fem es la destruïm i gastem més recursos públics en una altra cosa. 
Es a dir, tenim una font, la fem, no la conservem, la destruïm i després fem una altra 
cosa. Això ha passat...bueno, ja ho saben vostès, a més es un tema reiteratiu. El 
poliesportiu vell mireu com està, o el centre Antonio Machado vell que mireu com està 
tancat. I aprofitar també per a fer la consideració que ja que aquesta pista poliesportiva 
al parc del carrer Menorca està feta, si fos possible doncs com a mínim que hi 
haguessin dues cistelles de bàsquet perquè es pogués jugar”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Antonio Sabariego, regidor de Promoció 
Econòmica i Comerç, que diu: “En contestación a la 388/14 y la 393/14, ignoraba que 
era la misma persona, tengo conocimiento y algunos datos de la 393/14 por lo que me 
comentan desde el servicio, se descubre una comunicació previa de que la persona 
que va a ocupar la parada aquel dia iba a ser otra diferente, pero que fue una 
comunicación verbal. Se inició el expediente porque la persona encargada de 
comprobar la titularidad de la misma levantó acta, hizo un informe, se inició el 
expediente sancionador pero a instancia del paradista cuando recabaron información 
el responsable in situ del servicio, parece que había habido una comunicación verbal. 
Es hasta donde se. 
El tema de la instancia lo desconozco, si le parece lo averiguo, lo investigo y le mando 
la información pertinente”. 
 
L’alcaldessa diu: “Respecte el tema dels plans d’Ocupació té la paraula la senyora 
Montserrat Jiménez”. 
 
Pren la paraula la senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa tercera, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Me parece recordar que en la Comisión Informativa de julio 
hablamos del tema de la 427 del Plan de Ocupación a la que asistió su compañero de 
grupo municipal Sr. Santervás”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent 
d’alcaldessa primer, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldessa. Sobre la Resolución 444 que 
es la pista polideportiva del parque de Menorca, es una actuación que no es nueva, es 
una actuación que no hemos ejecutado de la noche a la mañana sin haberla explicado 
anteriormente en diversas Comisiones Informativas, incluso ha sido motivo de debate 
en este Pleno municipal en alguna ocasión. Puedo entender la parte argumentativa de 
decir básicamente...bueno lo puedo entender, lo único que tengo que explicar es que 
tal como se refleja en el proyecto, efectivamente es una pista polideportiva, no es una 
pista polideportiva al uso de dos canastas o dos porterías, sino que será una pista 
polideportiva en la que tu podrás ir y por supuesto habrá una portería y una canasta 
para jugar, que está consensuado con los vecinos del entorno, que una vez acabado 
cuando nos llegue ya la pieza que falta para asegurar los elementos que son 
susceptibles de ser un peligro como son la portería, se procederá a hablar con los 
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vecinos para ver que quieren hacer en el entorno, si quieren hacer alguna cosa más 
pues consensuarlo con ellos, hablarlo y bueno, entender que hay cosas que se 
degradan, que el tiempo, el uso y la falta de mantenimiento en algunos momentos no 
han ayudado a mantenerlo, pero también decir que es cierto y es verdad, que tal como 
hemos dicho miles de veces, la fuente de Menorca era el coste económico que 
suponía volver a ponerla en funcionamiento, no tenía demasiado sentido en los 
tiempos que estamos, que la avería que tenía no era producto de una falta de 
mantenimiento, sino que era producto del tiempo y que por lo tanto había que hacer 
alguna cosa ahí, no podíamos seguir teniendo esa fuente que ya no era fuente sino 
que era más bien un estercolero, una zona de basura. Se tomó una decisión, se habló, 
se discutió, se consensuó, se recogieron las peticiones de vecinos del entorno y se ha 
ejecutado y yo creo que cuando termine será un espacio interesante que se 
complementará junto con el parque de la petanca y el entorno de la zona”.   
 
 
2. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal de ICV-EUiA, fa una pregunta: 
 
2.1 Setmana mobilitat sostenible 
 
“Esta semana que estamos ahora se desarrolla la semana de la movilidad sostenible 
en Europa, y me gustaría saber como es que en Badia este tema ha pasado y está 
pasando tan desapercibido”. 
 
La senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, fa una prec: 
 
2.2 Fanals 
 
“Mi pregunta es que imagino que las farolas de Badia, el encendido y apagado que no 
se como funciona pero imagino que debe tener algún sistema, algún temporizador...yo 
rogaría que se revisara puesto que a las 10, las 11 de la mañana están encendidas las 
farolas de Burgos y todo...si. Están encendidas, porque lo he visto”.   
 
El senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB fa 11 preguntes: 
 
2.3 Web municipal 
 
Consultant la web municipal hem constatat que un ciutadà que vulgui saber què estem 
parlant al Ple no ho pot fer des del mes de maig. Es a dir, no estan penjades les actes 
del Ple del 26 de juny. Ja entenc que no estiguin penjades les del 31 de juliol perquè 
l’hem aprovat avui, però ens agradaria que es pengessin les actes del Ple municipal 
del 26 de juny.  
 
2.4 Freqüència Plens 
 
Bé, voldria adreçar al portaveu del govern el senyor Juan Antonio Lancho perquè 
habitualment en converses informals al si de la Junta de Portaveus, doncs sempre o 
tot sovint fa referència al fet de ei, hauríem per a ser més operatius, hauríem de 
celebrar els Plens cada dos mesos, així tindrien més temps per a preparar diferents 
mocions, propostes de govern, etc, etc, etc. Doncs bé, nosaltres no estem a favor de 
que es facin cada dos mesos, ja ens està bé que es facin cada mes, però si em permet 
la ironia pràcticament li demanaríem que es fessin els Plens cada 15 dies o casi casi 
cada setmana. Si. Per què, això? Doncs perquè comença a ser habitual ja l’he agraït 
públicament en més d’una ocasió, comença a ser habitual que temes que estan 
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absolutament parats que no es mouen, o sinó es que estiguin parats no tenen la 
sensació de que s’estan movent, sembla que el mateix dia del Ple, unes hores abans 
del Ple reps unes informacions. Clar, jo avui li anava a preguntar sobre unes coses 
que vostè sabria que jo avui li preguntaria sobra aquelles coses i curiosament, i no es 
la primera vegada, el dia que hi ha Ple les coses es mouen. Doncs escolti, fem un Ple 
cada setmana i així les coses es mouran, o cada 14 dies. L’important es que les coses 
es moguin. Clar, ja fa molts mesos i li dic amb carinyo, eh? Ja ho sap. Fa mesos que li 
demanem des de l’AEB, què passa amb la constitució de la comunitat de propietaris 
del pàrking de l’avinguda de Burgos? Si, no serà, serà una reunió al setembre...i 
justament avui que es 25 de setembre, ens diu que què tal ens va d’aquí a dues 
setmanes per tenir una reunió els grups polítics per a veure com es farà la constitució 
del pàrking, per tant ja no serà al setembre la reunió amb els veïns, serà a l’octubre i ja 
veurem que decidim, i potser el dia del Ple del mes que ve sabrem alguna cosa de la 
comunitat de propietaris. No se...que ja m’està bé que es moguin les coses, però...i el 
mateix passa...avui mateix, amb documentació de dues empreses que tenien el seu 
contracte exhaurit, doncs justament a partir d’avui ja podem consultar la documentació, 
justament a la Comissió Informativa d’octubre sembla ser que estarà el procés 
d’ela.laboració del plec. Doncs escolta, fem un Ple cada setmana si ha de ser així, no 
tinc cap inconvenient. No cal dir que hi ha un grau de ironia sana en aquestes paraules 
que vostè entendrà perfectament. 
 
2.5 Inundacions C/ Menorca 
 
En d’altres Plens també hem fet des de l’AEB precs i preguntes sobre d’altres temes 
que no s’acaben de moure. Hem preguntat en alguna altra ocasió sobre les 
inundacions al carrer Menorca. Si, que clar en un moment determinat poden haver no 
se...60 litres per m2 i es clar, si hi ha 60 litres o 100 litres per m2 és lògic que hi hagi 
inundacions, però no ho se...pensen deixar que continuïn així o...perquè es ploure i 
tenir problemes en el carrer Menorca amb inundacions. Llavors voldríem saber això, si 
pensen deixar que continuïn. 
 
2.6 Serveis seguretat 
 
Més coses. Al Ple del 31 de juliol, en una d’aquestes coses que jo dic, el dia de la 
marmota que repetim, vam estar tenint un debat prou interessant entre el que vostès 
diuen externalitzacions i el que nosaltres diem privatitzacions bla bla bla, tot això. Hi va 
haver un intercanvi de paraules sobre el tema de la contractació dels vigilants de la 
seguretat del poliesportiu durant l’estiu. Llavors la senyora Alcaldessa va dir que ho 
miraria al mes de juliol pel que fa a la cobertura legal, pel fet si podia anar bé, si era 
possible que hi haguessin vigilants autònoms de seguretat. Vigilants autònoms per a 
donar feina a algun aturat de Badia, que segurament ho agrairà. Igualment, en aquest 
cas el regidor corresponent senyor Juan Antonio Lancho, va explicar que tots en 
passarien un informe d’empresa de seguretat que nosaltres agrairíem que se’ns fes 
arribar, perquè no ens l’han enviat.  
 
2.7 Obra Av. Tibidabo 
 
Més coses que no ens arriben, que diuen que ens arribaran però passa un mes i ja no 
ens recordem. Potser hem de fer els Plens amb més assiduïtat. Nosaltres vam 
preguntar respecte el projecte de l’obra de l’av. Tibidabo de Barberà del Vallès, perquè 
en un primer moment  s’havia parlat d’una carta que havia enviat Alcaldia de Badia a 
Barberà, finalment vostès van corregir i van dir que vostès no havien enviat una carta 
sinó que el que s’havia enviat era un correu electrònic a l’Alcaldia de Barberà 
demanant explicacions d’aquesta obra, i vostès es van comprometre i no ho han 
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complert, a que aquest correu que van enviar a l’Ajuntament de Barberà doncs ens ho 
farien arribar a l’oposició i no no...que no ens ha arribat.    
 
2.8 Treballs externs 
 
Un altre tema fa referència a un acord de la Junta de Govern Local del dia 28 de juliol. 
En aquesta Junta de Govern Local es parla d’una subvenció per a fer un pla de 
prospecció i captació d’oferta. Paraules complicades. Una subvenció de 24.364,00 
euros. Això es perquè Badia faci un estudi de prospecció de feina, es a dir, quines 
feines amb els aturats que hi ha a Badia i amb el perfil dels aturats que hi ha a Badia, 
doncs son susceptibles de captar ocupació. En aquesta Junta de Govern Local vostès, 
una vegada més, externalitzen segons les seves paraules i privatitzen aquest servei, i 
d’aquests 24.364,00 euros vostès es gasten en un estudi que encarreguen a una 
empresa privada, es gasten 15.778,00 euros per a fer un estudi. No ho se...a veure 
quina valoració en fan d’aquest estudi, si realment és necessària aquesta 
externalització o privatització i en tot cas, amb el poquet que queda, aquests 9.000,00 
euros restants de la subvenció si pensen fer o que pensen fer per a millorar la situació 
dels nostres aturats. 
 
2.9 Setmana mobilitat sostenible 
 
També volíem fer referència, que ja ho ha fet el regidor d’ICV, a l’absència de cap 
activitat a Badia, un municipi que recordem que té un índex de contaminació de 
micropartícules molt superior al que diu l’OMS, ja vem debatre aquí al Ple a 
abastament, i en aquest municipi que té un nivell de contaminació tant elevat, doncs 
l’Ajuntament no organitza cap activitat dintre de la setmana de la mobilitat sostenible. 
En fi, sobta.      
 
2.10 Pintura paviment mercat municipal 
 
Se’ns va passar la darrera Comissió Informativa d’Economia un pressupost sobre les 
reformes al mercat municipal que nosaltres saludem, però sobta un concepte. Potser 
es que ha de ser així, no ho sabem, però no acabem de veure clar si és necessari 
gastar-se 29.066,00 euros en la pintura del paviment del mercat municipal. Entenem 
que ha de ser una pintura especial, que ho ha de fer una empresa...perquè ha de ser 
antilliscant, no ho se...però son gairebé 5 milions de pessetes i es un import, es una 
quantitat que entenem elevada.  
 
2.11 Prevenció legionel.losi 
 
Recentment, malauradament hem tingut coneixement crec recordar que han estat 4 
les defuncions al municipi de Sabadell per legionel.losi, i aquesta mateixa setmana 
hem tingut coneixement de tres defuncions més al municipi de Ripollet. Nosaltres 
voldríem preguntar a l’equip de Govern si de forma preventiva s’ha dictat alguna 
actuació de prevenció, de revisió dels aparells d’aire condicionat a la ciutat, o no. 
Simplement si s’ha fet alguna cosa. Sabem que aquesta...que en fi, que no és fàcil, 
però si s’ha fet alguna cosa de prevenció per a evitar aquests brots de legionel.la que 
si més no, s’ha donat en dos municipis veïns propers: a Sabadell i a Ripollet. 
Segurament per motius diferents, en tot cas un llegeix a les notícies i simplement el 
que volem, el que preguntem es, s’ha previst o s’ha fet alguna actuació preventiva de 
revisió? Simplement això. 
 
2.12 Retirada amiant 
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I per acabar un altre dels compromisos de l’equip de govern de mesos anteriors, era 
que pel mes de setembre estaria fet el pressupost per a la retirada de l’amiant a Badia, 
i voldríem saber aquest tema del pressupost per a la retirada de l’amiant doncs com 
està. Això seria tot, moltes gràcies. 
 
L’alcaldessa diu: “Abans de donar la paraula al regidor vull manifestar que estic 
absolutament d’acord amb vostè amb una afirmació que ha fet, i es que potser fora bó 
que els Plens fossin més sovint perquè vostès també pregunten. Pregunten en els 
Plens. I poso dos exemples: fa referència a una resolució de la Junta de Govern del 28 
de juliol a la que vostès pregunten el 25 de setembre. Dos mesos després. S’esperen 
al Ple també a preguntar. Un altre exemple, el tema de la legionel.losi primer cop que 
pregunten es en el Ple. Vull dir que de la mateixa manera que s’aferma 
que...irònicament també ho dic irònicament, amb el mateix carinyo, amb la mateixa 
ironia i en pla fent referència als sil.logismes de si vostè en fa la broma de que fora bo 
que els Plens fossin més sovint perquè nosaltres responguéssim a les preguntes, ergo 
potser fora bo que els Plens fossin més sovint perquè vostès facin les preguntes. 
Perquè ni totes les preguntes que vostès fan es contesten només en els Plens, ni totes 
les respostes que dóna l’equip de govern només es donen en els Plens. Estem 
d’acord”.  
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent 
d’alcaldessa primer, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldessa.  
Empiezo. Semana de la movilidad. Yo creo que no debe de ser sorpresa para ningún 
miembro de este Consistorio que llevamos cerca de 3 años, desde que empezó la 
crisis económica digamos, sin hacer nada de ningún tema de movilidad en la semana 
de la movilidad, y esta es una discusión que ya mantuvimos con el portavoz de la AEB 
y yo hace un tiempo en el Pleno municipal, y yo vuelvo a decir lo  mismo, me remito a 
lo mismo...si algún grupo municipal cree que debemos hacer alguna actividad o tener 
alguna iniciativa en la semana de la movilidad, yo lo que ruego es que o bien en la 
discusión de presupuestos municipales o bien en Comisiones Informativas se 
planteen. Se planteen y se digan. No, no...el grupo municipal X quiere que en el 
presupuesto municipal para el año 2015, el año 2014 o el año 2013 o el año 2012 se 
destine una partida económica para la semana de la movilidad o no se...la semana 
de...bueno, lo que se crea oportuno. Pero yo invito a que eso se haga. No pasa nada, 
se puede discutir, se puede presupuestar y luego se puede cuadrar el presupuesto o 
no. Se tendrá que dejar de hacer una cosa o hacerla de otra manera, no se, pero yo lo 
que quiero decir con esto es que si que todos sabemos que estamos en la semana de 
la movilidad, pero que no debe ser ninguna sorpresa que sepamos que no hacemos 
ninguna actividad en la semana de la movilidad no por olvido, no por desconocimiento, 
sino porque hace 3 años, casi 4, que llegamos priorizando otra serie de actividades 
distintas, y que en todo caso yo invito una vez más, como hice en su momento, si hay 
alguna fuerza política, un grupo municipal que quiera hacer alguna actividad, que lo 
ponga sobre la mesa, que lo diga pero no hoy que ya ha acabado la semana de la 
movilidad, que yo entiendo también que se  busca en el cuadrilátero que no 
encontramos, se busca otro objetivo distinto, que lo entiendo, pero que se proponga 
antes. 
Claro que yo soy defensor y creo que no lo he ocultado nunca, de que los Plenos 
desde mi punto de vista, se podrían celebrar cada dos meses sin ningún problema, sin 
que fuera en detrimento del control del equipo de gobierno ni de la participación 
ciudadana. Si, siempre lo he dicho y lo sigo manteniendo, creo que sería mucho mejor 
porque en algunas ocasiones nos encontraríamos con plenos mucho más trabajados, 
no nos encontraríamos diez minutos antes de un Pleno municipal en Junta de 
Portavoces modificando una moción o una propuesta de acuerdo. Bueno, creo 
firmemente en ello. También creo que las Comisiones Informativas tienen una función 
en la que también está la del control al equipo de gobierno, y que muchas veces te 
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encuentras Comisiones Informativas en las que si que es cierto que nosotros llevamos 
los órdenes del día vacíos, en las que nos limitamos a explicar, a repetir hemos hecho, 
hemos hecho o vamos a hacer, pero también es verdad que muchas veces en ruegos 
y preguntas, en la parte del control del equipo de gobierno, existe la nada. Estoy 
generalizando, no estoy concretando en nada. Muchas veces te encuentras con esa 
situación y que estas preguntas que se hacen en Pleno, que son legítimas y las 
entiendo, previamente se pueden hacer en la Comisión Informativa, pero bueno 
contestando. 
Tema de Menorca barrera sónica. Lo sacó ICV en Comisión Informativa creo recordar, 
lo volví a explicar, tiene que haber algún problema en lo que se tiene que trabajar para 
evitar eso, que cuestiono o pongo sobre la mesa que sea culpa de la construcción de 
la barrera sónica. Lo pongo sobre la mesa porque esa zona siempre se inunda, 
siempre que llueve. Bueno, los técnicos ya están avisados, la empresa constructora 
está avisada y vendrá a hacer alguna inspección y modificar si hay que modificar 
alguna cosa, y se está haciendo. Cuando lo tengamos se explicará o bien en Comisión 
Informativa o bien en Pleno cuando se nos pregunte, si no lo hemos explicado antes.  
Sobre la cobertura legal de las instalaciones no es un tema que yo hubiese expresado, 
pero de todas formas si les falta el informe estoy convencido de que les llegará en un 
momento...la cobertura legal de la seguridad de las instalaciones, el tema de los 
guardias de seguridad que decían que yo había...para concretar, es decir que no es 
un...me ha puesto...yo entiendo que Lancho pum, la banderilla. Pero no, en este tema 
no. No lo digo con banderilla. 
El coste económico de la retirada del fibrocemento. En esta semana se va a hacer 
un...la empresa viene, hemos localizado dos propietarios que van a permitir la entrada 
en su domicilio para hacer una inspección y complementar la valoración y supongo 
que estará en breve. En cuanto lo tengamos lo explicaremos y lo pondremos en 
público sin ningún problema.  
Sobre el tema de la legionela. El tema de la legionela es un tema que no es fácil en el 
sentido de decir tiene muchos controles, controles que son bastante continuados, que 
se hace un control en todo el municipio, en todas las zonas que tenemos nosotros 
localizados y que están en un censo que está digamos bajo control, no solamente 
nuestro sino también de la Diputación, de la Generalitat de Catalunya efectuan 
análisis, visitas sorpresa para comprobar que se cumpla toda la normativa, tanto en los 
pabellones de los colegios, la escuelas, como en las instalaciones deportivas la una y 
la otra que son los centros más...los focos donde puede desarrollarse esta bacteria 
están perfectamente controlados. Este mes de agosto se han hecho los análisis en las 
escuelas y en los pabellones, antes de que saliera el brote ya se estaban haciendo los 
controles. Son periódicos, cada 4 meses se hace el control normal aparte de los que 
se puedan realizar sorpresa. Si existe algún nivel que no sale dentro de los parámetros 
se vuelve a hacer un tratamiento de choque y se vuelve a hacer un contraanálisis en 
todo momento, o sea que es un tema bastante controlado. De todas formas os haré 
llegar lo que es el programa de mantenimiento higiénico sanitario de legionela que 
tiene el municipio para que lo tengáis y bueno, aquí se tiene todo el protocolo de todas 
las actuaciones que se hacen, cuando se hacen, quien las tiene que hacer. Decir que 
todo el personal municipal que realiza los controles está formado, ha recibido 
formación concreta para este tema, o sea que en principio...también he decir una cosa, 
con el brote que hay en Sabadell, el efecto que ha tenido en Ripollet, que todavía hay 
que concretar exactamente el foco porque no se conoce aún, la propia agencia de 
control va a hacer visitas a todos los municipios del entorno, o sea Barberà, Badia, 
Sant Cugat, Cerdanyola, vamos a recibir visita de los inspectores para hacer controles, 
porque es un tema que hoy las condiciones climáticas pueden invitar a que la bacteria 
se active y por lo tanto bueno, es algo que hay que estar muy encima, pero ya digo 
seguramente tendremos la visita de los inspectores de la Generalitat de Catalunya 
para hacer el control en todos los municipios del entorno, nosotros hacemos el control 
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de seguimiento y aparte los controles sorpresa que de vez en cuando vienen 
efectuándose. 
Farolas. En principio y esto es una cosa que viene sucediendo de vez en cuando es 
decir, hay las farolas cuando las vemos encendidas normalmente, que siempre puede 
pasar algún otro problema, pero normalmente cuando encontramos una hilera de 
farolas en Burgos, Cantábrico, Mediterráneo encendidas, es porque se está 
procediendo a su control y mantenimiento, si las encontramos por el día encendidas, a 
las 11 de la mañana en Burgos es porque están haciendo el control de mantenimiento. 
Otra cosa es que las farolas van con unas células fotovoltáicas y otras con un reloj, 
que hay que ajustar en función de la época del año en que te encuentras. Las nuevas 
se hacen telemáticas, los cuadros antiguos digamos es manual”. 
 
A continuació intervé el senyor Antonio Sabariego, regidor de Promoció Econòmica i 
Comerç, que diu: “Sr. Duran, referente a la pregunta sobre la pintura del mercado, creo 
recordar que en la última Comisión Informativa el pasado día 15, le presenté un cuadro 
detallado de estos importes de lo que se estaba llevando a cabo, sobre la subvención 
de la Diputación en torno al mercado, y creo que me comprometí con todos ustedes a 
que en cuanto estuviera finalizada toda la obra les pasaría la información detallada de 
cada una de sus actuaciones.¿Correcto, si? Por tanto si es tan amable y esperar que 
finalicen las obras, el equipo técnico les pasará un informe”. 
 
Pren la paraula la senyora Montserrat Jimenez, tinenta d’alcaldessa tercera, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Siguiendo con el tema de las contrataciones, que se ha 
hecho la manifestación por parte del portavoz de la AEB sobre los vigilantes del 
polideportivo, sobre el tema de si podían ser vigilantes autónomos o no, 
evidentemente todas las propuestas son bien recibidas, nosotros tenemos pendiente 
ese análisis y lo vamos a hacer. El problema del desempleo en Badia, la solución no 
está en manos del equipo de gobierno, de ese somos todos conscientes, ojalá 
pudiéramos hacer más. Si me gustaría destacar que en cada Comisión Informativa, las 
que yo presido, como regidora de Recursos Humanos informo uno de los puntos que 
es contrataciones y bajas durante ese mes. Me gustaría decir que durante este año he 
hecho un cálculo ayudándome ahora con el whatsap y demás, un cálculo muy 
aproximado, no me lo tengan ustedes en cuenta si no es certero en el número, pero 
los planes de ocupación en este año son 25 personas. Si queremos le añadimos unas 
10 u 11, me baila el número, del plan de ocupación a 31.12.2013. Llevaríamos 35. 
Tres conserjes en verano, 3 personas también para el polideportivo en las 
instalaciones nuevas...para el poli de verano, perdón, un informático. Hemos 
incorporado tal y como nos comprometimos en el presupuesto a 4 ayudantes de obra y 
mantenimiento en la brigada. Hemos incorporado también en función de ese 
compromiso que adquirimos a un jardinero. Si que es verdad que la sustituciones que 
se hacen las únicas que no son de personal de Badia son las contrataciones que se 
hacen en las trabajadoras sociales, porque no se ha dado la ocasión entiendo, pero 
todas y cada una de las oportunidades que surgen en esta Corporación para dar 
empleo a un vecino o vecina de Badia, se están llevando a cabo. Como digo, hay 
muchas más cosas que explorar, muchos más métodos probablemente, y estamos 
abiertos a sugerencias viables y realizables, ¿Por qué no? A nosotros nos preocupa 
muchísimo el desempleo de nuestros badienses, y por eso intentamos cubrir todas las 
sustituciones, sabemos que no podemos generar empleo, no podemos generar 
vacantes gracias a una ley del PP. No podemos generar vacantes, pero si vamos a 
aprovechar cualquier oportunidad de ocupación para un vecino o una vecina de 
Badia”. 
 
L’alcaldessa diu: “Queden per a contestar el tema de l’informe dels vigilants que ja li 
faré arribar, de la mateixa manera que jo de vegades li recordo coses que queden 
pendents per  mail, perquè de vegades fora bo utilitzar d’altres mitjans, com hem 
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comentat abans, perquè de vegades tenim moltes coses a l’agenda, moltes reunions 
pendents, moltes coses pendents i això es del Ple del 31 de juliol, i ja li faré arribar tan 
bon punt ho tingui. 
I queda pendent el tema de la informació de la Junta de Govern Local del 28 de juliol 
que també li faré arribar per escrit”.   
 
Seguidament pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies, senora Alcaldessa. No vegi mala fe per tot arreu, perquè la 
veu quan no n’hi ha. Passo a contestar la primera afirmació que ha fet en la seva 
intervenció primera. Referència ara ho ha dit també, a aquesta despesa sobre aquest 
estudi on es gastarà l’Ajuntament, pagarà a una empresa privada 15.778,00 euros per 
a veure quina feina o quins camps de feina poden tenir els badiencs. Anem a veure. La 
Junta de Govern Local es reuneix el 28 de juliol i vostès, l’Ajuntament fa arribar les 
actes de la Junta de Govern Local dimarts 23 de setembre, es a dir abans de ahir. 
Abans de ahir. Del 28 de juliol al 23 de setembre. Llavors nosaltres, vostès fan la seva 
feina, i nosaltres fem la nostra feina i el que fem es llegir les actes de la Junta de 
Govern Local, i en el moment que detectem que hi ha alguna cosa que no veiem clara, 
el que fem es manifestar, escolta...però no vegi mala fe on no n’hi ha. 
De la mateixa manera amb la legionel.la. Els meus companys son testimonis que 
encara dubtava abans de l’apartat precs i preguntes si demanar per si han fet alguna 
actuació o han previst alguna actuació pel simple fet que clar, com a ciutadà dius 
bueno ha hagut un brot puntual a Sabadell doncs ja està, no passa res. Però quan te’n 
dones que aquesta mateixa setmana hi ha tres morts a Ripollet doncs...i en sembla 
que es una reacció si més no ben humana. 
Al senyor Lancho respecte les propostes de la setmana sostenible. Recojo el guante. I 
l’agraeixo el to de la seva intervenció. Le recojo el guante. Eh? 
Sobre el tema de les Comissions Informatives clar aquí està aquest estira i arronsa de 
com han de ser les comissions, de què s’ha d’informar, de com a on s’ha de preguntar, 
però coincideixo que evidentment les Comissions Informatives , principalment com el 
seu nom indica es que l’equip de govern ha d’informar de la seva acció de govern i 
d’aquelles coses que portarà al Ple municipal principalment, però no treu que 
evidentment i crec que ho fem en major o menor mesura en funció de la Comissió, 
dels temes que hi van i del mes, fem aquesta tasca de control. Crec que ho fem, 
almenys l’AEB ho fa. 
Les inundacions de la Menorca, no es de rebut que vostès diguin es que siempre se 
inunda. ¡Pues hagan algo si siempre se inunda! Hagan algo. Si no és resposta, això és 
així  i por los siglos de los siglos se va a inundar i no hay mala fe en aquesta afirmació, 
per favor, no me...tal.  
Esperem a l’informe de l’amiant, d’acord? 
Agraïm que ens facin arribar el pla de manteniment de la legionel.la, el tema de 
l’informe de l’equip tècnic sobre les actuacions al mercat...si, ja sabem que aquest 
informe simplement al revisar les dades sobta no? I al veure la resolució d’Alcaldia 
doncs sobta perquè son gairebé cinc milions de pessetes en pintura del paviment del 
mercat. Vull dir que no dubtem de que sigui necessari, però sobta. 
Sobre aquesta.....última que ha fet la senyora Jiménez sobre el tema de l’atur, clar que 
poden fer més i tant que poden fer més, no entrarem ara en qüestions de 
privatitzacions etc. o externalitzacions, però nosaltres considerem que des de 
l’Ajuntament de Badia podem fer més, i si és cert que vostè va informar a la Comissió 
Informativa de juliol sobre aquest pla local d’ocupació d’aquests 10 peons, evidentment 
i som coneixedors, però si tu tens un punt de Comissió Informativa del mes de 
setembre en referència al que hi ha en recursos humans de l’agost doncs és lògic que 
torni a aparèixer el tema i sinó apareix simplement es una qüestió de procediment que 
no te, almenys per part nostre cap mena d’importància. I ja està, moltes gràcies”. 
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L’alcaldessa diu: “Jo només per aclarir. No es que hi vegi mala fe, jo estava contestant 
a una afirmació que vostè ha fet. Vostè ha fet una afirmació que era a saber dos 
puntos: M’agradaria que els Plens fossin més sovint perquè així vostès contestarien 
coses que no es mouen com per exemple pa pa pa...i ha fet una relació de preguntes 
que no s’han contestat, i jo l’he fet la mateixa reflexió al inrevés es a dir, de la mateix 
amanera que vostè eleva una afirmació d’aquest tipus i fa aquesta broma, aquest 
acudit, evidentment evidenciant amb la seva broma la inacció, jo he contestat. No es 
que vegi mala fe, es que vostè ha fet una intervenció deixant veure això. Doncs jo li 
contesto, no es que vegi mala fe, simplement que jo tinc tot el dret del món a contestar 
la seva afirmació i ho he fet de la mateixa manera, de dir hi ha moltes maneres de 
demanar informació, com hi ha moltes maneres de contestar la informació, es pot fer 
per mail, es pot fer per una trucada de telèfon, es pot fer cada 15 dies, cada mes o 
cada dos mesos, i això no vol dir que ni vostè no treballi ni que nosaltres no treballem. 
Clar si es fa aquesta afirmació, jo també podria fer moltes de que passa el temps i que 
només arriben preguntes el dia del Ple, que de cop i volta tothom treballa molt perquè 
tenim públic. Jo també podria fer la mateix afirmació, vostè ha començat. Jo he donat 
la meva contesta”. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, primer tinent d’alcaldessa, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Solo para puntualizar. La expresión que he utilizado no 
quería dejar el poso ni la interpretación de que bueno, como esto sucede que más da. 
No, no es eso. Obviamente no, y creo que sería hasta alejado de la realidad. 
Simplemente y vuelvo a utilizar el ejemplo de la semana de la movilidad. Yo entiendo 
que todos tenemos más cosas, más temas, que hay una serie de prioridades que cada 
uno puede manejar a su antojo y eso es lógico, pero claro si echamos para atrás y 
miramos las actas de Plenos, Juntas de Portavoces no porque no hay acta...o 
Comisiones Informativas no de ahora, sino de las últimas 5 legislaturas, no veremos 
en ningún punto ni pregunta ni ruego ni propuesta que pasa con los problemas de 
inundación constante que se están dando en la zona de Menorca. Hoy aparece. O 
llevamos un mes que ha aparecido bueno, es un problema que quizá todo el mundo 
conocía, que los vecinos de la zona sufrían, pero que aquí trasladarse trasladarse, 
ahora. Vamos a solucionarlo, vamos a buscar la mejor forma para solucionarlo lo antes 
posible, y a partir de ahi cada uno seguiremos sacando al tablero de juego las distintas 
cartas para seguir con el juego”. 
 
         
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada 
quan són les vint hores i vint minuts, i per a constància, estenc la present acta. En 
dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa 
 


