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                   1/2014 
          
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 30 DE GENER DE 2014 
 
 
Badia del Vallès, trenta de gener 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. Raquel Gracia Peral   PSC 
Sra. Montserrat Jiménez Molina  PSC 
Sra. Montserrat Carbonell Rosell  PSC 
Sr. Antonio Sabariego Guerrero  PSC 
Sr. Antonio Rodríguez Yañez   PSC  
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo  AEB 
Sr. Juan Carlos Santervás García  AEB 
Sra. Cristina Fàbregas Moreno   AEB 
Sra. Montserrat Montañes Navarro  AEB 
Sra. Antonia Escrivà Castellanos  PP 
Sra. Saray Muñoz Contreras   PP 
Sr. Rafael Muñoz Contreras   PP 
Sr. Eusebio Argueta Chica   ICV-EUiA 
Sra. Carme Mateu i Sala   CiU 
Sr. Raul Ortiz Parra    PXC 
 
 
Assistits pel secretari accidental senyor Miguel Sánchez Laguna, que certifica i l’interventor 
senyor Raúl López Borras.  
 
Oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa i amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre  els 
assumptes de l'ordre del dia: 
 

I. PART DISPOSITIVA 
 

1. Aprovació d’acta de la sessió anterior 
2. Ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Localret 
3. Contra la reforma de la Llei Orgànica 2/10 de salut sexual i reproductiva i interrupció 

voluntària de l’embaràs 
4. Moció ICV-EUIA : Per demanar la restauració de la freqüència dels autobusos de la línia 

Barcelona - Badia del Vallès per part de l’empresa Sarbus 
5. Moció AEB: Sobre transport públic 
6. Moció PXC: Per l’elaboració d’una ordenança municipal reguladora de l’enllumenat 

públic 
7. 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 
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 
S’aproven sense necessitat de lectura les actes que van tenir lloc els dies 28 de novembre 
(ordinària) i 5 de desembre (extraordinària) de 2013, atès que tots els membres del consistori 
disposaven del text. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran del grup municipal de l’AEB 
que fa una esmena a l’acta de 5 de desembre que es corregeix. 
 
 
2. RATIFICACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 

LOCALRET 
 
 
El secretari per indicació de l’alcaldessa llegeix la proposta d’acord. 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que diu: 
“Muchas gracias señora Alcaldesa, en este punto que ahora se debate en el pleno, el grupo 
municipal de Iniciativa-Esquerra Unida nos abstendremos, gracias.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escrivá regidora del grup municipal del Partit 
Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa, desde esta formación de grupo municipal 
votaremos a favor dado que entendemos que los cambio efectuados en dicho contrato no son 
significativos ni perjudiciales para el conjunto gracias.”  
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’Alternativa 
d’Esquerres que diu: “L’AEB votarà a favor de la ratificació d’aquesta proposta, Gràcies.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup 
municipal de Convergència i Unió que diu:”Des de Convergència votarem a favor donat que no 
es modifica la finalitat i àmbit material d’actuació de Localret.” 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’acorda per majoria amb 15 vots a favor (7 PSC, 4 AEB, 3 PP, 
1 CIU) i 2 abstencions 1 ICV-EUiA, 1 PXC) el següent acord: 
 
 
“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que 
l’Ajuntament de Badia del Vallès en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 2013 
va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció 
donada en el text refós que s’adjunta. 
  
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 
donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, 
en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n 
presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat 
termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a 
l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
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el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les 
al•legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes de caràcter 
territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 

 
•  Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. 
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les 
Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
•  L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el 
règim actual. 

 
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit material 
d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions electròniques, les 
noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació estatutària per 
actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.  
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial en el 
termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans de govern 
del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin integrar tinguin representació en els 
òrgans de govern. 
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir algunes 
qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives. 
 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que 
disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals 
aplicables als Consorcis. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser 
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva 
aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els 
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria 
absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot això, el Ple de la Corporació adopta el següent acord: 
 
Primer. Ratificar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada 
per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 2013, segons 
consta a l’expedient administratiu. 
 
Segon. Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
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3. CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/10 DE SALUT SEXUAL I 
REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS 

 
 
El secretari llegeix la proposta d’acord: 
 
L’alcaldessa diu: “Ha hagut un seguit de modificacions en acord de la Junta de Portaveus 
respecte de la proposta d’acord que en concret son: en el segon paràgraf dels atesos on diu:  la 
resta de persones:  “Es una Llei de terminis que despenalitza l’avortament durant les primeres 
catorze setmanes i permet que les dones no requereixin el consentiment de terceres persones 
per avortar”. Continua el mateix redactat.  
Hi ha un altre afegit en el tercer dels atesos desprès de: Tribunal Europeu de drets Humans. 
“La Llei de 1985 és un llei de supòsits, l’avortament es continua mantenint dins del Codi Penal, 
però només es despenalitza en casos de violació dotze setmanes, risc o anomalies fetals 22 
setmanes, o risc per la vida o salut de la mare sense termini. Professionals sanitaris es 
continuaven afrontant a penes de presó i inhabilitació”. 
Desprès en la part dispositiva afegir un tercer acord que diu:  “Comprometre’ns a abordar i 
garantir mesures de suport i assistència davant la interrupció voluntària de l’embaràs en l’àmbit 
municipal”. 
I un quart acord que diu:  “Ampliar i garantir l’educació sexual i afectiva a tots els nivells 
d’ensenyament, la distribució gratuïta de mètodes anticonceptius i instar a les autoritats 
sanitàries a facilitar l’accés a la pastilla del dia després.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Carbonell que diu: “Gràcies 
senyora alcaldessa. Les dones que vulguin avortar ho faran, i la frase no és meva sinó de 
l’Organització Mundial de la Salut, ginecòlegs i psiquiatres. Fer legal, segur i accessible 
l’avortament no incrementa significativament la demanda, al contrari, el principal efecte és 
convertir les pràctiques que abans eren insegures i clandestines a segures i legals. En eliminar 
l’avortament com un dret que no requereix justificació, en deixar fora el cas de la malformació i 
incloure requisits com la doble anàlisi mèdica i una setmana de reflexió, la nova llei no només 
restringeix les possibilitats d’avortar legalment, sinó que inevitablement propicia tots tipus de 
solucions alternatives, aquestes pràctiques poden ser en molts casos directament insegures i 
il·legals amb el risc que això suposa per a la salut de les dones. La nova llei del Ministeri de 
Justícia fia tota possibilitat d’avortar al dany físic o psíquic de l’embarassada, és una qüestió 
que no te res a veure amb la salut mental, la dona que avorta no és una malalta, pot ser una 
situació que derivi en problemes psíquics però no s’ha establert que sigui la causa. Davant d’un 
gran percentatge de casos que queden fora de la llei, els psiquiatres es veuran entre dues 
decisions molt delicades, complir la llei i abandonar la dona en un moment crucial, o 
diagnosticar un problema mental que no existeix per permetre que avorti. La necessitat de dos 
informes mèdics, la setmana de reflexió i sobre tot l’eliminació del supòsit per malformació faran 
que moltes dones vagin a l’estranger, el problema és que avortar a l’estranger pot costar fins a 
sis mil euros, de manera que només les dones amb recursos s’ho podran permetre, deixant a 
les que no els tenen l’única possibilitat de recórrer a mètodes clandestins a Espanya amb els 
riscos que això comportarà. Una operació menor, l’extirpació d’un mioma de l’úter o qualsevol 
altre excusa podrien servir als metges de la sanitat pública per realitzar avortaments tant 
segurs per a la salut de la dona com il·legals. Encara que a les embarassades no les 
comportarà cap conseqüència, els metges es juguen el tipus i s’arrisquen fins a tres anys de 
presó.  
La Celestina, personatge clau i protagonista dels llibres fonamentals dels segle XV, practicava 
avortaments, pretenia protegir l’honor de les dones en una societat hipòcrita de nobles o 
cristians. No cal remuntar-se a la literatura renaixentista per trobar avortaments clandestins fets 
sense cap tipus de cura, sinó que van ocórrer sovint abans de la despenalització. La possibilitat 
que tornin existeix. Fins a la setena setmana després de la menorrea o la desaparició del flux 
menstrual, les dones poden avortar amb un tractament de pastilles conegut com mifepristona 
R486, es tracta d’un forma farmacològica d’interrupció de l’embaràs que està recollida per 
l’anterior llei en igualtat de condicions que la intervenció quirúrgica. Amb la Llei de Gallardón i 
amb els nou requisits que retarden l’autorització serà molt més difícil que doni temps ha 
autoritzar aquest mètode avortiu de forma legal, per aquest motiu els experts no descarten que 
tot el gran risc proliferi el tràfic de pastilles o la seva venda per Internet com passa amb molts 
altres medicaments. 
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El Govern aprova la llei de l’avortament més restrictiva de la democràcia i per això 20 anys 
després hem de tornar a sentir al carrer nosaltres parim, nosaltres decidim.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de Plataforma per 
Catalunya que diu: “Gracias senyora Alcaldesa, decir que desde Plataforma por Catalunya no 
compartimos esta reforma de la Ley Orgànica pero tampoco compartimos la anterior, nosotros 
creemos que una de las cosas más importantes de nuestra sociedad es fomentar la natalidad 
para así poder garantizar el relevo generacional de nuestro pueblo y por esto no podemos estar 
a favor del aborto, pero tampoco compartimos esta reforma con lo cual nos abstendremos.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup municipal de 
Convergència i Unió que diu: “Gràcies senyora Presidenta, deixant de banda priorismes, 
creença, ètica i moral, és importantíssim deixar clar que des de Convergència estem en contra 
de fer passos enrere en matèria de drets de les dones i que defensem la vigència de la Llei de 
terminis de 2010, ja que era un punt d’encontre per a moltes i diferents sensibilitats. Volem 
ratificar el dret de les dones a tenir el control i decidir lliurement i responsablement sobre la 
sexualitat pròpia inclosa a la salut sexual i reproductiva, i també la maternitat i la interrupció 
voluntària de l’embaràs lliures de pressió, discriminació i violència. Amb la mateixa 
determinació defensem que el dret a la lliure interrupció de l’embaràs cal completar-lo amb una 
política integral de salut sexual, ja que la informació i prevenció son la millor garantía d’èxit, per 
aquest motiu votarem a favor.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que diu: 
“Gracias señora Alcaldesa. Estos del PP son tremendos no? Estos del PP quieren acabar con 
todo. Yo, vosotros los que me conocéis sabéis cual es mi posicionamiento cuando de hablar 
del derecho a decidir, del derecho a las libertades, de los recortes, y esto es tremendo. Es que 
técnicamente, tanto la regidora como el documento que hablamos ya lo explica, para que 
vamos a .. no me voy ha enrollar en hablar técnicamente y profesionalmente todos los efectos, 
pero sí el efecto moral, desmotivador de hundimiento personal y de destrucción de proyecto de 
vida de muchas personas, de eso es de lo que hay que hablar. Y después si a eso le 
acompañamos la libertad, la falta de libertad, la falta de recursos, porque todos esos que nos 
gobiernan de la ultraderecha recalcitrante, del Opus Dei, de sectas religiosas conservadoras, 
encabezadas por Rouco Varela y algunos más, son los que han defendido y han elaborado 
este proyecto, no nos engañemos, y ese proyecto va en contra de todas aquellas mujeres 
incluso que han votado al PP, incluso a estas mujeres que han votado al PP, y de las 
compañeras del PP que la representan aquí también va contra vosotras, y contra toda la 
sociedad, porque es un hachazo, lo dicen las encuestas, lo dicen las informaciones, 
retrocedemos más de 30 años, y eso es lo que está pasando, y ante un hecho como este una 
fuerza política como la que yo represento no puede tener otro planteamiento que no sea uno 
similar a este o este mismo que yo defenderé y estoy defendiendo aquí. Nuestro 
posicionamiento frontal y absoluto en contra de una medida como esta que vaya en contra de 
las libertades. Tanto al principio como al final de la intervención de la señora regidora, lo 
resume perfectamente, citaba las Naciones Unidas y al final decía, nosotros parimos, nosotros 
decidimos.” 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escrivá regidora del grup 
municipal del Partit Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa, no voy ha hacer ningún 
comentario a la última intervención prefiero gastar mis energías en algo positivo, y decir que 
desde esta formación política del Partido Popular en Badia del Valles, al igual que de diferentes 
sectores del Partido Popular del resto de España, consideramos que hay condiciones, hay 
hechos, hay pautas que no están contempladas en esta nueva ley, como es el hecho de una 
malformación congénita y demás, que deberían estar contempladas. Nosotros pensamos que 
como mínimo la ley que teníamos anteriormente, desde luego contemplaba un abanico mucho 
más amplio de situación del embarazo y era desde luego mucho mejor, por todo ello desde el 
Partido Popular de Badia del Valles votaremos a favor de esta moción, gracias.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Montañés regidora del grup 
municipal de l’AEB que diu: “Gràcies. El vot del PP em deixa perplexa i agraeixo a la formació 
política de Badia del Vallès aquest gest. Però també els emplaço a que puguin seure puguin 
debatre i puguin arribar a fer veure a aquesta gent que dirigeix el seu partit i que actualment 
governa aquest país a la reflexió. Perquè aquest projecte de Llei és una mostra més de que el 
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Partit Popular està legislant i està governant d’esquenes a la ciutadania, d’esquenes a la 
realitat del seu poble. Les dones continuarem avortant. Ho farem en unes condicions o ho 
farem en unes altres, evidentment, les dones del PP, d’aquesta classe política parlo, d’aquest 
nivell, d’aquest estatus social, ho faran amb totes les garanties, elles tenen les butxaques 
plenes de diners i quan hi hagi un embaràs no desitjat utilitzaran la interrupció voluntària del 
seu embaràs amb totes les garanties. Però no totes les dones podran fer-ho de la mateixa 
manera. Però les dones continuaran avortant amb garanties o sense, però continuaran 
avortant, la maternitat va molt més enllà i és molt més seriosa al fet de portar fills al mon, a 
portar fills al mon com a ma d’obra com a portar fills al mon com a persones que facin fort el 
nostre poble. La maternitat és desig, és estimar, és amor i és vincle. Una dona que no desitja 
un embaràs no pot exercir la seva maternitat amb ple dret, per tant estem vulnerant la 
possibilitat de que les dones lliurement decideixin com i de quina manera volen exercir la seva 
maternitat. I no només estarem vulnerant els drets de les dones també estarem vulnerant els 
drets d’aquests fills no desitjat que portarem al mon, per tant des de l’AEB com no podria ser 
d’un altra manera votarem a favor d’aquesta moció i rebutgem el projecte que presenta el PP.” 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria amb 16 vots a favor (PSC, AEB, PP, ICV-
EUiA, CIU) i una abstenció (PXC) l’acord de literalment diu:     
 
 
“El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la reforma de 
la llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva, que regula al nostre país les 
condicions per a la interrupció voluntària de l’embaràs i estableix les obligacions dels poders 
públics, pel que fa a l’exercici d’aquest dret.  
 
La llei vigent declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que afecten la 
seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de la resta de 
persones. Es una Llei de terminis que despenalitza l’avortament durant les primeres catorze 
setmanes i permet que les dones no requereixin el consentiment de terceres persones per 
avortar Tanmateix, es regula el dret a la maternitat lliurement decidida, reconeixent així a les 
dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu embaràs. Una decisió que ha de ser 
respectada, conscient i responsable, i amb l’empara de la llei. 
 
Aquesta llei va substituir la llei que a l’any 1985 havia suposat un avenç en la protecció de les 
dones i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli consens i amb la majoria 
dels grups polítics amb representació a la cambra, així com de nombrosos professionals dels 
sectors de la medicina i la bioètica. La nova llei va suposar importants avenços legals i 
especialment els referits a la seguretat jurídica dels i les professionals del món de la salut que 
assistien a les dones. També va incorporar jurisprudència tant del Tribunal Constitucional com 
del Tribunal Europeu de Drets Humans. La Llei de 1985 és un llei de supòsits, l’avortament es 
continua mantenint dins del Codi Penal, però només es despenalitza en casos de violació dotze 
setmanes, risc o anomalies fetals 22 setmanes, o risc per la vida o salut de la mare sense 
termini. Professionals sanitaris es continuaven afrontant a penes de presó i inhabilitació. 
 
El projecte de llei que planteja el Govern del PP representaria un extraordinari retrocés 
normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en la clandestinitat, suprimint el seu dret 
a decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la seva sexualitat i maternitat. Afecta, 
la proposta del PP, greument a la seguretat jurídica dels i les professionals de l'àmbit sanitari, 
així com també a la garantia en l’accés a les corresponents prestacions sanitàries des de 
l’àmbit públic. La proposta del PP ens situa trenta anys enrere en els drets de les dones.  
 
La llei del Govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina la 
possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze setmanes, considerant-se com a 
delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i “greu perill per a la vida o la salut de 
la mare”, privant les dones del dret a decidir sobre la seva maternitat. També suprimeix per 
tant, el supòsit de malformacions o anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia 
justificat la interrupció de l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat.  
 
És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les dones, que 
representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de llei, que afecta la llibertat, la salut 
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i la dignitat de les dones, és un projecte que neix mort i que no compleix cap dels preceptes 
internacionals reconeguts a la llei anterior. Topa frontalment amb les recomanacions de 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja que restringint el dret a l’avortament augmentarà el 
nombre d’avortaments, es practicaran en pitjors condicions de salubritat, i empitjorarà la salut 
de les dones.  
 
Es tracta d’una nova política regressiva del Govern central, d’una llei discriminatòria i 
retrògrada que situa Espanya novament a la cua d’Europa, esdevenint el primer país que 
retrocedeix en drets. 
 
Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig social de la 
ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre entorn europeu. També són moltes 
les crítiques que han aparegut tant de professionals del món de la justícia com del món de la 
salut, així com de moltíssimes organitzacions de dones i organitzacions feministes a casa 
nostra. 
 
Per tot això el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer: Demanar al Govern de l’Estat la retirada de la reforma de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 
de març de salut sexual i reproductiva.  
 
Segon: Comunicar aquest acord al President del Govern de l’Estat; al Ministeri de Justícia; al 
President de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de l’Associació Catalana de 
Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Tercer. Comprometre’ns a abordar i garantir mesures de suport i assistència davant la 
interrupció voluntària de l’embaràs en l’àmbit municipal. 
 
Quart. Ampliar i garantir l’educació sexual i afectiva a tots els nivells d’ensenyament, la 
distribució gratuïta de mètodes anticonceptius i instar a les autoritats sanitàries a facilitar 
l’accés a la pastilla del dia després.” 
 
 
4. PER A LA RESTAURACIÓ DE LA FREQÜÈNCIA DELS AUTOBUSOS DE LA LÍNIA 

BARCELONA - BADIA DEL VALLÈS PER PART DE L'EMPRESA SARBUS I CONTRA 
L'AUGMENT  DE PREUS DEL TRANSPORT PÚBLIC 

 
 
L’alcaldessa informa que a la junta de portaveus ha acordat una proposta conjunta com a 
resultat de les mocions presentades pels grups municipals de l’AEB i d’ICV-EUiA. 
 
El secretari per indicació de l’alcaldessa llegeix la proposta d’acord. 
 
L’alcaldessa diu: Donaré la paraula a iniciativa primer i a l’AEB que ha sigut les promotores de 
l’acord. El senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA diu: “Gracias señora 
alcaldesa, primero quiero felicitarnos nosotros, a los grupos municipales y en este caso 
principalmente al grupo municipal de la Alternativa d’Esquerres per Badia, porque habíamos 
hecho dos propuestas muy similares hemos trabajado en la elaboración de una sola propuesta 
y lo que hemos es fusionado y aumentado los puntos ya la propuesta que ha leído el señor 
secretario queda muy claro. 
La crisis la estamos pagando todos, y de donde la están sacando es de los pobres que pueden 
todavía coger el transporte público, ya sea para ir a trabajar, los pocos que trabajan, para ir a 
visitar a sus familiares o amigos, para la movilidad. Nos están cortando las alas como en la 
moción anterior que hemos discutido también con esto, y lo están haciendo muy sutilmente. 
Nosotros con el tema de la línea A2 Badia – Barcelona, nos da de alguna manera igual que se 
alargue el recorrido de IKEA hasta la Sagrera, nos da igual, lo que no nos da igual es que se 
ralentice la salida de los autobuses, que en vez de salir cada 20 minutos salgan cada media 
hora, eso sí que no nos da igual. Y ese es un posicionamiento claro, porque esto es una 
pérdida de calidad en el servicio, que vaya que si firma SARBUS un acuerdo con IKEA, a 
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nosotros no nos importa, pero tienen que poner 10 autobuses más al día, hacer 10 veces más 
el recorrido, simplemente es esto, esa es nuestra único posicionamiento, el restablecimiento 
como ya dice el título de la propuesta, el restablecimiento del transporte público como estaba 
hasta el año pasado. Y la única información que hemos recibido esta manera es muy arbitraria 
la medida que ha tomado SARBUS, me estoy refiriendo concretamente a esta medida, es muy 
arbitraria porque lo ha hecho, y sí que es verdad que ha cubierto algunos apartados legales de 
informar a los representantes más inmediatos de la ciudad y al gobierno municipal, pero dicen 
yo decido, yo hago, como Juan Palomo yo me lo guiso, yo me lo como, y ellos es lo que están 
haciendo y han hecho con esta medida del transporte público, esto en lo que nos afecta a la 
línea de A2 Badia – Barcelona, yo no me meto en el tema este de alargar la línea de Sagrera al 
IKEA pasando por Badia si existieran los mismos horarios, este apartado no lo debatiríamos, 
debatiríamos lo otro que también afecta esto que no es riguroso y han hecho lo que les da la 
gana y a parte de eso la subida del precio que es la otra parte de la propuesta. No puede ser 
que con la que nos están tirando encima, con la que nos están echando tengamos el transporte 
público que tenemos, a parte de deficitario caro, será hasta prohibitivo un billete de autobús de 
aquí a Barberà 2 euros con 15 y si nos vamos a Barcelona 3 euros, esto no puede ser, y claro 
nos tenemos que buscar las mil y una tarifas que esto es como un engaña tontos, y esto no 
puede ser, y claro para esto la sociedad se está organizando, y se está organizando de 
diferentes maneras para luchar en contra de esta subida abusiva del transporte público, y en 
diferentes localidades están funcionando o empiezan a funcionar lo que denominamos o se 
denomina plataformas en defensa de los servicios públicos o del transporte público, y que en 
Badia ya empieza a nacer. Ayer ya empezó a funcionar por eso ya sale recogido en la 
propuesta de acuerdo, que un representante de la plataforma en defensa del transporte público 
de Badia del Vallès, pueda asistir a este tipo de reunión. Esto que está pasando en Badia, está 
pasando en diferentes localidades, anteriormente existía sólo la plataforma en defensa del 
transporte público, muy conocida, es una gente que trabaja muy rigurosa porque apuesta por 
una movilidad no solamente sostenible sino por la utilización del transporte público masivo, 
porque el sistema de movilidad que tenemos tampoco nos conduce a nada, la gasolina, el 
precio de la gasolina y de aquí que esta propuesta en contra de la subida del transporte público 
en Badia empiece a funcionar, y que se defiende, solamente en esta plataforma se defienden 
tres cosas muy sencillas, la restauración del servicio, como estaba anteriormente, congelación 
como estaba el precio en el 2013, mantenimiento del precio del transporte como estaba en el 
2013, y la creación de una mesa donde las subidas del transporte, o la gestión de la cosa 
pública la podamos decidir entre todos, y esto es lo que se está decidiendo, y esto es lo que 
pretende esta plataforma que se ha creado en Badia en defensa del transporte público, y que 
aquí estamos, y lo que queremos es que estén todos y que estemos todos porque es lo que de 
alguna manera buscamos, y como es lógico mis gratitudes las vuelvo a repetir a todos por las 
aportaciones y por las propuestas, gracias.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Santervás regidor del grup municipal de l’Alternativa 
d’Esquerres per Badia que diu: “Gracias, igual que ha comentado el compañero de Iniciativa, 
que a parte de la fusión de la moción también agradecer la aportación del PSC y de CIU que 
también han aportado a la moción. Y seré breve, como AEB también nos gustaría remarcar que 
sí que este año ha subido, pero que esta subida viene de 10 años para acá y el Área 
Metropolitana 10 años atrás u ocho no estaban controladas por CIU, esta subida si calculamos 
ha subido un 30 % el transporte público en los 10 últimos años, y más o menos coincide siete, 
ocho últimos años con la crisis y con bajadas de sueldos, el que tiene un sueldo, y encima a 
Badia como nos tratan tan bien desde el Área Metropolitana, o desde la Generalitat no suelen 
tratar tan bien, esté quien esté, se le suma, es decir pago más por el billete y perdemos 10 
autobuses de la línea de Barcelona. Estamos muy contentos por la constitución de la 
plataforma en defensa del transporte público porque creemos, bueno desde AEB siempre 
apostamos que es la mejor manera para asegurar que este tema se luche y haya alguien que 
realmente tenga interés y ganas en defenderlo, y emplazar a toda la ciudadanía a que 
participe.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Raúl Ortiz regidor del grup municipal de 
Plataforma per Catalunya que diu: “Gracias señora Alcaldesa, decir que desde Plataforma por 
Catalunya vamos a dar nuestro apoyo ya que no estamos nada de acuerdo con las subidas en 
el precio del transporte público, y tampoco en que los autobuses tarden más en pasar, ya que 
mermará el servicio de los ciudadanos.” 
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L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup municipal de 
Convergència i Unió que diu: “Gracies senyora Presidenta, des de Convergència poca cosa 
hem d’afegir a lo que han dit els companys d’Iniciativa i de l’Alternativa d’Esquerres per Badia, 
sinó que donar-li les gràcies per haver recollit l’aportació de Convergència, i deixar clar que 
evidentment nosaltres no estem a favor o sigui estem a favor de la restauració de la freqüència 
dels autobusos estem en contra de l’augment dels preus però tenint sempre en compte el 
perquè han augmentat les tarifes del transport públic, pues simplement perquè l’Estat Espanyol 
no paga la part que li correspon, i podem afirmar que en l’àmbit del transport públic i la mobilitat 
en Catalunya, l’Estat Espanyol ha desistit de les seves obligacions ha actuat amb deslleialtat 
institucional i ha fet que sigui els usuaris els principals damnificats, per tot això estem a favor 
d’aquesta moció.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Muñoz regidor del grup municipal del Partit 
Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa, bueno dado que nosotros no queremos cortarle las 
alas a nadie impidiendo la mejora de adaptación de los vehículos nosotros votaremos a favor 
de la moción.”    
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan Antonio Lancho regidor d’Urbanisme i portaveu del 
grup municipal del PSC que diu: “Gracias señora Alcaldesa, quiero dar las gracias al grupo 
municipal de l’AEB i d’Iniciativa por aceptar nuestras aportaciones a la moción conjunta, o a la 
suma de mociones. En segundo lugar puntualizar que no es la empresa Sarbus la que toma 
unilateralmente la decisión de modificar el recorrido horario, Sarbús como empresa 
concesionaria hace una petición a la Generalitat de Catalunya, y es la Generalitat de Catalunya 
la que unilateralmente toma la decisión de modificar los horarios y ampliar el recorrido, no va 
en defensa de Sarbús, es sólo para concretar quien tomo la decisión y tiene la capacidad de 
modificarlo otra vez y retomar lo que nosotros creemos que debe ser la normalidad que 
significa volver a recuperar el horario o el tiempo de paso entre autobuses en la línea de 
Barcelona, recuperar los 20 minutos, estamos de acuerdo con la ampliación de recorrido por lo 
menos hasta Sagrera, esto de que llegue a la zona de Ikea entendemos que cualquier vecino 
de Badia a la zona de Ikea va andando, no usa el transporte público y que por lo tanto no es un 
plus para nosotros, y luego el hecho en si de crear, felicitar o aplaudir la creación de esta 
plataforma ciudadana para la defensa del transporte público, porque pensamos que no 
solamente debe ser una plataforma en la que se defienda la recuperación y congelación de las 
subidas de los precios del transporte público, no tan sólo la recuperación de la línea A2 de 
Barcelona, sino el trabajar porque Badia día a día mejore el transporte público que significa que 
tenemos que intentar que la Generalitat de Catalunya reconozca, acepte y vea con buenos ojos 
y permita porque no conectamos con Sabadell y con otros núcleos importantes de la Comarca 
donde a lo mejor no son centros comerciales pero sí núcleos de trabajo donde se puede ir a 
buscar trabajo la gente, nos permita conectar a través de Sabadell con Sabadell directamente y 
no a través de Barberà con la línea de Sarbús. Yo creo que hay que trabajar en esas mejoras y 
creo que puede ser importante.”   
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’acorda per unanimitat el següent acord: 
 
 
“Badia del Vallès ha estat al llarg del temps una població en la que la necessitat d'un bon servei 
de transport públic és més manifesta a causa del condicionats geogràfic del municipi, de la 
renda mitja familiar disponible i de l'envelliment de la nostra població. En una població com 
Badia, el transport públic, i l’establiment de sistemes de tarifació social per al seu ús, és un 
important element de redistribució de la riquesa i d'accés real al principi general d'igualtat 
d'oportunitats. 
  
El gener de 2013, l'empresa SARBUS  va proposar a l'ajuntament un seguit de modificacions 
de recorreguts als que l'ajuntament va manifestar el seu rotund desacord, però la Generalitat 
unilateralment ha donat llum verda a la proposta de l'empresa que es va posar en marxa durant 
les festes de Nadal, rebent la notificació del canvi de horaris i recorregut com un fet 
consumat. Ens va fer arribar la notícia de l'ampliació de la ruta Barcelona - Badia en dos trams, 
fet que comporta allargar la freqüència de pas de 20 a 30 minuts per Badia del Vallès. Valorem 
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positivament l'augment de rutes que possibiliten arribar a d'altres línies d'interconnexió a La 
Sagrera i l'accés al Polígon Sant Pau de Riu Sec en una altra línia de transport públic per les 
treballadores i usuàries. 
 
Així i tot, allargar la freqüència de pas per Badia durant tot el dia suposa una pèrdua 
considerable de la qualitat del servei i del nombre d'autobusos, alhora que es perd alguna de 
les importants característiques socials del transport públic abans esmentades. 
 
El sistema de concessió a Risc i Benefici que té l'empresa per a aquesta línia fa que el benefici 
legítim que l'empresa explotadora vulgui tenir, no hagi d'anar contra la pèrdua de qualitat del 
servei. S'ha d'aconseguir mantenir la freqüència de pas per Badia (20 minuts) en les hores 
punta, passant a una major freqüència la resta del dia. Això no hauria de comportar cap 
increment de la despesa per part de l'empresa, però si aconseguir perllongar la ruta com s'ha 
plantejat i incrementar el nivell d'usuaris, millorant així la rendibilitat de la línia. 
 
Al mateix temps es proposa un augment abusiu dels preus del tranport públic a l'àrea 
metropolitana de Barcelona que ha provocat un gran malestar entre els seus usuaris. 
 
Atesa l’evolució de les aportacions a l’ATM: 2010-2013 per part del Govern Espanyol que ha 
passat d’invertir anualment 200,08 milions d’euros l’any 2010 a nomès 94,92 milions d’euros al 
2013. Estem parlant d’una disminució del 110,79 % 
 
Entenem que el transport públic és un dret i no un privilegi i que cal denunciar l'augment de les 
tarifes amb la voluntat de reclamar un transport públic assequible ja que l'empobriment de les 
classes treballadores es veu agreujat amb una nova pujada de tarifes. 
 
S'ha utilitzat diner públic per finançar empreses privades que donen servei de transport mentre 
les seves direccions segueixen obtenint beneficis econòmics al temps que no s'apliquen 
solucions com la tarifació social per a persones jubilades, estudiants i nens o la gratuïtat per a 
persones en situació de desocupació o pobresa. 
 
Entenent que s'ha d'anar avançant en la recuperació de la gestió pública de les companyies de 
transport i mostrar la solidaritat amb els treballadors del sector per a que no s'executi cap 
acomiadament ni disminució salarial i laboral. 
  
El Ple de l'ajuntament adopta els següents acords: 
  
Primer. El rebuig més enèrgic a l'augment de tarifes de transport molt per sobre de l'Índex de 
Preus al Consum (IPC). 
  
Segon. El rebuig més enèrgic a la modificació dels horaris d'autobusos de la línea de Barcelona 
tot traslladant aquest rebuig als responsables de SARBUS i  a la  Secretaria General de 
Transports de la Generalitat en la reunió prevista pel 13 de febrer, a la que s’invitarà a 
participar a un representant de la Plataforma en defensa del Transport Públic de Badia del 
Valles,  pel problema que ha generat aquesta modificació unilateral a la nostra ciutadania i 
demanant que s’articulin solucions  immediates,   tant a  l'empresa concessionària  com a  la 
Generalitat ,  per a restablir la freqüència de pas de la línia A2 de SARBUS Barcelona Sagrera 
Fabra i Puig – Barberà – Badia - Polígon comercial de Sant Pau del Riu Sec. 
 
Tercer. El suport a la plataforma #Stop Pujades al Transport Públic. 
  
Quart. Organitzar i impulsar una campanya d'informació i reivindicació entre les usuàries 
d'aquesta línia d'autobusos. 
  
Cinquè. Traslladar aquests acords a totes les associacions registrades al nostre municipi, 
convidant-les a participar-hi i, així, constituir una Plataforma de recolzament del Transport 
Públic aportant l'ajuntament els recursos materials i humans que siguin possibles. 
  
Sisè. Notificar els presents acords a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), a la Direcció 
General de Transports del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
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Catalunya, a l'empresa SARBUS, a l'Associació per a la Promoció del Transport Públic i a la 
Plataforma #Stop Pujades al Transport Públic.” 
 
 
5. MOCIO PXC: PER L’ELABORACIÓ D’UNA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE 

L’ENLLUMENAT EXTERIOR 
 
 
El secretari llegeix la moció presentada pel grup municipal de PXC. 
 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Ortiz regidor del grup municipal de PXC que diu: 
“Gracias señora alcaldesa. Desde Plataforma por Catalunya presentamos esta moción ya que 
nos llamó la atención que España sea uno de los países de la Unión Europea con mayor gasto 
por habitante en términos de alumbrado público, y todo esto a pesar de ser unos de los países 
que más horas de luz natural tiene al día. Dicho esto creemos que esto se puede mejorar 
desde los ayuntamientos con medidas concretas que velen por una iluminación correcta, por 
eso presentamos esta moción, gracias.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Mateu regidora del grup municipal de 
Convergència i Unió que diu: “Gràcies senyora Presidenta, el nostre grup votarà abstenció 
donat que primer abans d’elaborar l’ordenança fa falta un anàlisis de la situació d’il·luminació 
exterior actual tant pública com privada, totes les zones del Municipi no estan afectades de la 
mateixa manera per la contaminació lluminosa.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que diu: 
“El debate de las tasas y ordenanzas es en otro momento, y yo creo que esta podría ser una 
propuesta que podría ser de este grupo municipal que presente esta propuesta en ese 
momento que ya veremos si estamos o no de acuerdo, yo en principio no estoy de acuerdo que 
se presente como moción y votaré en contra. No estoy de acuerdo porque no estoy de acuerdo 
en que sea una propuesta tan oportunista cuando realmente, es muy genérica no se ajusta 
nada a Badia, es un copy page y ya está.” 
 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Fàbregas regidora del grup municipal de 
l’AEB que diu: “Gràcies senyora alcaldessa. Des de l’AEB ens abstindrem en aquesta moció, 
evidentment no perquè estiguem d’acord en la contaminació lumínica, que està clar que no, el 
que passa és que tenim alguna cosa que ens chirria. Ja entenem que Plataforma tingui molt 
d’interès que en aquest Ple se’ls hi aprovi una moció, ho tenim claríssim, el que també voldríem 
és que Plataforma entengués que no pot utilitzar un organisme com la UNESCO en el seu 
argumentari, sap? Perquè es que hi ha una contradicció de fet. La UNESCO és un organisme 
que forma part de les Nacions Unides, l’Assemblea de les Nacions Unides fou l’organisme que 
va aprovar els drets humans i en el seu article I ens diu: tots els éssers humans neixen lliures 
iguals amb dignitat i drets, i dotats com estan de raó i consciència han de comportar-se 
fraternalment els uns amb els altres. Mentres Plataforma per Catalunya no accepti aquest 
primer article de la declaració dels drets humans com a cert i evidentment no ho fa en el seu 
ideari no pot usar la UNESCO ni cap altre organització de les Nacions Unides en el seu 
argumentari, resulta grotesc i fa mal a la vista i a l’enteniment.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan Antonio Aceituno regidor d’Urbanisme i portaveus 
del grup socialista que diu: “Gracias señora Alcaldesa, nosotros como viene siendo tradicional 
votaremos en contra de cualquier moción, propuesta que venga de Plataforma por Catalunya 
porque consideramos que es un partido que no respeta la democracia lo que significa los 
valores pues votaremos en contra.” 
 
 
Sotmesa a votación es denega per majoria amb 8 vots en contra (PSC, ICV-EUiA) 8 
abstencions (AEB, PP, CIU) i 1 a favor (PXC) la següent moció:  
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“Atès que la mala qualitat i orientació de l’enllumenat exterior és la principal font de 
contaminació lluminosa i constitueix també un malbaratament energètic. L’exemple més clar el 
tenim en els fanals en forma de globus, que envien a la superfície menys de la meitat de la llum 
que produeixen, amb el qual la resta es perd cap el cel i les façanes dels habitatges. Aquesta 
intrusió no desitjada de llum exterior en domicilis particulars constitueix un perjudici que pot 
ocasionar fatiga visual, ansietat o trastorns del somni que poden derivar en l’alteració dels 
ritmes biològics de les persones. 
 
Atès que Espanya és un dels països de la Unió Europea amb major despesa per habitant en 
concepte d’enllumenat públic malgrat ser un dels països que més hores de llum natural té. 
Aquest desequilibri ens situa al capdavant de les àrees que concentren més contaminació al 
cel. La despesa en enllumenat públic gairebé s’ha doblat en els últims 5 anys, passant dels 450 
milions d’euros a l’any 2007 als 830 milions d’euros en 2012 d’acord amb un estudi del 
Departament d’Astrofísica i Ciències de l’Atmosfera de la Universitat Complutense. Els 
investigadors estimen que el consum per habitant en 2012 va ser de 113 kWH, molt superior a 
l’objectiu del Pla d’Eficiència Energètica 2004 – 2012, que fixava la despesa òptima en els 75 
KWh per habitant. D’aquest mateix estudi es dedueix que la major part del cost prové de 
municipis menors de 200.000 habitants, que en alguns casos han augmentat la seva potència 
per igualar-se a la de les ciutats més densament poblades, on resulta menys costós il·luminar. 
En aquest sentit és responsabilitat de les administracions competents posar en marxa 
iniciatives per posar fre a aquesta situació i revertir aquesta tendència. 
 
Atès que la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat reconeix el paper decisiu de 
l’Administració local en l’aplicació de la normativa per a la prevenció de la contaminació 
lluminosa, pel que fa a la regulació de les instal·lacions d’il·luminació exterior. Partint de la 
normativa establerta, la particularitat de cada indret del territori fa necessari que els 
ajuntaments tinguin la capacitat de poder determinar mesures més concretes que garanteixin la 
protecció del medi nocturn alhora que vetllin per la il·luminació correcta dels seus espais 
públics i de les activitats que s’hi desenvolupin. Els ajuntaments poden establir valors propis de 
flux lluminós a l’hemisferi superior instal·lat atenent les característiques i especificitats de llur 
terme municipal, sempre que això no suposi una disminució del nivell de protecció atorgada per 
la normativa. 
 
Atès que addicionalment al consum en enllumenat exterior públic s’ha de compatibilitzar el 
corresponent a la il·luminació exterior privada (ornamental, comercial i vials privats), que pot 
oscil·lar entre el 20% i el 60% del total de l’enllumenat exterior i que suposaria en els millors 
dels casos una despesa de 1.000 milions d’euros anuals en el conjunt de totes les comunitats 
autònomes. 
 
Atès que el preu del rebut de la llum pujarà un 2,3 % fins el marc de 2014. L’augment d’aquest 
servei energètic està xifrat en un 98 % en els últims 9 anys, molt per sobre del 26 % que ha 
pujat a la zona euro en el mateix període. Segons les dades d’Eurostat fa nou anys el preu de 
la llum a Espanya estava un 18 % per sota de la mitja de la zona euro i avui se situa un 28 % 
per sobre. 
 
Atès que la contaminació lluminosa atmosfèrica afecta l’ecosistema nocturn i dificulta la 
pràctica d’astronomia prop dels focus contaminants. 
 
Atès que la UNESCO reconeix en la seva declaració dels Drets de les Generacions Futures de 
1997 que “Les persones de les generacions futures tenen dret a una Terra indemne i no 
contaminada, incloent-hi el dret a un cel pur”. D’igual mode l’any 2007 aquest organisme va 
subscriure la Declaració Starlight, que defensa el “dret a un cel nocturn no contaminat que 
permeti gaudir de la contemplació del firmament com un dret inalienable de la Humanitat, 
equiparable a la resta de drets ambientals, socials i culturals”, i que adverteix que “la 
progressiva degradació del cel nocturn ha de ser considerada com un risc imminent que 
comporta la pèrdua d’un recurs fonamental”. 
 
Atès que les aus migratòries i la navegació aèria poden patir enlluernaments i la seguretat vial 
es veu reduïda per la proliferació de focus mal orientats en poliesportius, centres comercials, 
urbanitzacions i aparcaments. 
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És per aquests motius que el Grup Polític de Plataforma per Catalunya sol·licita al ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer. Elaborar una ordenança municipal per a la protecció de la qualitat del cel nocturn que 
reguli, amb caràcter general, els requisits que han de complir les instal·lacions d’enllumenat 
públic i els dispositius luminotècnics dels nous entorns urbans del terme municipal, així com 
també de les reformes d’àrees existents atenent a criteris d’estalvi, eficiència energètica i 
eradicació de la contaminació lluminosa. 
 
Segon. Iniciar una campanya informativa orientada a posar en coneixement dels comerciants i 
els industrials que desenvolupen la seva activitat en el nostre municipi els beneficis, tant 
econòmics com energètics i mediambientals, d’utilitzar els sistemes d’il·luminació subjectes a 
aquests criteris. 
 
Tercer. Donar trasllat dels acords al Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i 
Lluminosa, al Centre UNESCO de Catalunya i a les associacions de veïns i comerciants del 
municipi.    
 
 
6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
No hi ha. 
 
 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE LA NÚMERO 643/13 FINS LA  
751/13 
 
 
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
 
Núm. 643/13, de 12 de novembre, de concessió d’una bestreta de 149,66 euros al senyor 
Jorge Rubio Rodríguez, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de novembre de 
2013. 
  
Núm. 644/13, de 12 de novembre, de rectificar la numeració de la targeta d’aparcament 
individual, titular no conductor, concedida al senyor Santiago González Zapallo, per errada en 
la numeració aprovada. 
 
Núm. 645/13, de 12 de novembre, d’aprovar la liquidació d’ofici al senyor Pedro Pérez Marcos, 
per l’ocupació de la via pública amb la instal.lació d’una terrassa exterior davant el local d’av. 
Burgos, 34. 
 
Núm. 646/13,  de 12 de novembre, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/168, a la 
senyora Carmen Llagostera Díaz. 
 
Núm. 647/13, de 12 de novembre, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros al senyor 
Àngel Moltó Sierra, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de desembre de 2013. 
  
Núm. 648/13, de 12 de novembre, d’aprovar la liquidació d’ofici a la senyora Carmen Garcia 
Barba, per l’ocupació de la via pública amb la instal.lació d’una terrassa exterior davant el local 
de la Plaça Major, local 10. 
 
Núm. 649/13, de 12 de novembre, d’aprovar la liquidació d’ofici al senyor Joaquín Nogués 
Conesa, per l’ocupació de la via pública amb la instal.lació d’una terrassa exterior davant el 
local d’av. Burgos, 14. 
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Núm. 650/13, de 12 de novembre, de disposició de les vacances de la senyora Teresa Pérez 
Postiguillo. 
 
Núm. 651/13, de 13 de novembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
13049925 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. 652/13, de 13 de novembre, d’aprovar la despesa de 623,50 euros en concepte de 
quotes ordinàries a la comunitat de propietaris del C/ de Porto, 1, immoble on està ubicat el 
local comercial núm. 12. 
 
Núm. 653/13, de 13 de novembre, d’aprovar i signar un conveni específic de cooperació 
educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes, amb el Centre de 
Secundària Institut de Badia del Vallès. 
 
Núm. 654/13, de 13 de novembre, d’aprovar la despesa de 350,00 euros en concepte de 
quotes ordinàries a la comunitat de propietaris de l’av. Cantàbric, 23, immoble on està ubicat el 
local comercial núm. 34. 
 
Núm. 655/13, de 15 de novembre, de reconèixer el dret a percebre el segon termini de la 
indemnització per jubilació anticipada, a diversos treballadors. 
 
Núm. 656/13, de 15 de novembre, de concessió d’una bestreta de 125,00 euros al senyor 
Angel Ribatallada Prados, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de novembre de 
2013. 
 
Núm. 657/13, de 15 de novembre, de concessió d’una bestreta de 150,00 euros a la senyora 
M. Carmen Roche Ulibarri, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de novembre de 
2013. 
 
Núm. 658/13, de 15 de novembre, de concessió d’una bestreta de 180,00 euros al senyor 
Rafael Lozano Pérez, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de novembre de 
2013. 
 
Núm. 659/13, de 15 de novembre, de concessió d’una bestreta de 240,00 euros al senyor Isaac 
Manchado Urosa, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de novembre de 2013. 
 
Núm. 660/13, de 15 de novembre, d’acceptar la renúncia presentada pel senyor Mohamed 
Mouhou al seu contacte temporal, amb efectes del dia 11 de novembre de 2013. 
 
Núm. 661/13, de 15 de novembre, de suspendre el contracte laboral amb el senyor Alberto 
Garcia Garcia, donant compliment a l’ofici de l’INSS 2013/6656, per finalització del període 
d’incapacitat temporal de 12 mesos, iniciant-se prorroga expressa de 180 dies a abonar per 
l’Institut de la Seguretat Social. 
 
Núm. 662/13, de 15 de novembre, d’autoritzar a Menudo Espectáculos, S L, a fer ús de la sala 
d’actes de l’Auditori Municipal el dia 1 de desembre, per a oferir un espectacle infantil. 
 
Núm. 663/13, de 19 de novembre, de concedir llicència urbanística núm. 2013/048 al senyor 
Amar Alwani, per a la realització en la seva vivenda de les obres que sol.licita. 
 
Núm. 664/13, de 19 de novembre, d'aprovar I'expedient núm. 34/2011, de generació de crèdits 
a partides pressupostàries de l' exercici de 2011. 
 
Núm. 665/13, de 19 de novembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local el dia 18 de 
novembre de 2013. 
 
Núm. 666/13, de 19 de novembre, d’aprovar el fraccionament de deutes tributaris a diferents 
contribuents. 
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Núm. 667/13, de 19 de novembre, de disposició de les vacances pendents de diferents 
treballadors. 
 
Núm. 668/13, de 21 de novembre, de delegar les facultats per a prestar consentiment 
matrimonial a favor de la tinenta d’alcaldessa Raquel Gracia Peral. 
 
Núm. 669/13, de 21 de novembre, d’acceptar la subvenció de 135.000 euros atorgada per la 
Diputació de Barcelona, dins l’àmbit de concertació “Garantia de la prestació adequada dels 
serveis públics locals” del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Núm. 679/13, de 21 de novembre, de prendre coneixement de les obres a realitzar pel senyor 
Abdelmounim Lasseri, expedient núm. 2013/075, consistents en arranjament del passadís en 
l’Av. Cantàbric, 45. 
 
Núm. 680/13, de 25 de novembre, de concessió d'ajuts de fons social segons Conveni i 
Acord regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, corresponents al 
mes de novembre de 2013. 
 
Núm. 681/13, de 26 de novembre, d'aprovar I'expedient núm. 15/2013, de generació de crèdits 
a partides pressupostàries de l' exercici de 2013. 
 
Núm. 682/13, de 26 de novembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 25 de 
novembre de 2013. 
 
Núm. 683/13, de 26 de novembre, d’estimació de la reclamació patrimonial presentada el dia 
10 de gener de 2013, per existir relació de causalitat entre els danys soferts per la menor a què 
es refereix la citada reclamació, i en conseqüència abonar la quantitat de 250,72 euros en 
concepte d’indemnització. 
 
Núm. 684/13, de 26 de novembre, de convocatòria de Ple ordinari pel dia 28 de novembre de 
2013. 
 
Núm. 685/13, de 26 de novembre, de rectificar la part resolutiva del punt únic de la Resolució 
622/2013, on dia “Colla Gegantera de Badia del Vallès” ha de dir “Associació Cultural Art i 
Vintage Vallès”. 
 
Núm. 686/13, de 26 de novembre, d’estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 
5/2013, i abonar la quantitat de 4.044,75 euros en concepte d’indemnització pels danys soferts, 
essent la part que correspon a l’Ajuntament de 600 euros.  
 
Núm. 687/13, de 26 de novembre, d’incoar procediment de reclamació de responsabilitat 
patrimonial 9/2013,  a causa de la demanda d’una ciutadana per haver patit una caiguda en la 
via pública. 
 
Núm. 688/13, de 27 de novembre, d’autoritzar el canvi de nom del 50% de la concessió del dret 
d’utilització privativa de la plaça d’aparcament núm. 156 a favor de la senyora Antonia Segovia 
Ferrer dins el 7 de novembre de 2052. 
 
Núm. 689/13, de 27 de novembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Hector Moreno Ariza. 
 
Núm. 690/13, de 27 de novembre, d’acceptar la subvenció del programa Complementari 
d’Urgència Social per a l’any 2013 de la Diputació de Barcelona, per import de 61.585,78 euros. 
Núm. 691/13, de 27 de novembre, d’atorgar al senyor Carlos Cuadro Vega la concessió de la 
targeta d’armes, per un període de validesa de dos anys. 
 
Núm. 692/13, de 28 de novembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
13052499 a diferents titulars de vehicles, designar instructor i notificar–ho als interessats 
perquè en el termini de 15 dies al.leguin el que creguin convenient en la seva defensa. 
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Núm. 693/13, de 28 de novembre, de concedir una pròrroga al senyor José Flores Belmonte, 
per a la realització de les obres sol.licitades a la llicència 2013/041. 
 
Núm. 694/13, de 28 de novembre, d’autoritzar el canvi de matrícula en la reserva 
d’estacionament que té concedida des del 10 d’abril de 2008, davant el núm. 3 del carrer de 
Porto, a senyor Antonio Gil mora. 
  
Núm. 695/13, de 28 de novembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 2 de 
desembre de 2013. 
 
Núm. 696/13, de 28 de novembre, de concedir al senyor Mohamed Harroud el permís de 
paternitat per naixement de la seva filla, a partir del 18 i fins el 30 de novembre de 2013. 
 
Núm. 697/13, de 28 de novembre, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/096, a 
INCASOL, per a la substitució del tram de clavegueram situat al C/ de Porto, 4. 
 
Núm. 698/13, de 28 de novembre, de concessió d’una bestreta de 800,00 euros al senyor Blas 
Rojo López, sense interès i a compte de la paga extraordinària de Nadal de 2013. 
 
Núm. 699/13, de 28 de novembre, d’aprovar la participació al “Curso de Bronceado artificial”, 
organitzat per la Fundació Vértice Emprende, a les treballadores Lorena Arnalot Garcia i Noelia 
Manzaneda Gómez. 
 
Núm. 700/13, de 29 de novembre, d’aprovar i presentar al Servei d’Ocupació de Catalunya, 
l’actuació denominada “Millora de les competències laborals de persones beneficiàries de 
PIRMI a través de tasques de jardineria urbana a Badia del Vallès”, i sol.licitar una subvenció 
de 34,348,50 euros destinada a finançar el cost salarial i de cotització patronal a la S.Social de 
les 5 persones a contractar. 
 
Núm. 701/13, de 29 de novembre, d’acceptar l’aportació de 7.510,00 euros de l’Obra Social de 
la Caixa, destinades a la campanya “Jo també vull una joguina”. 
 
Núm. 702/13, de 29 de novembre, d’aprovar la nova creació de la partida pressupostària amb 
dotació 0 pel pressupost del 2013 núm. 13.0803.2316.48002, concepte Suport a la infància-
Atenció benèfica, i aprovar l’expedient núm. 19/2013 de generació de crèdits. 
 
Núm. 703/13, de 29 de novembre, d’aprovar l’expedient núm. 20/2013 de generació de crèdits, 
corresponent als estats de despeses per a l’exercici de 2013. 
 
Núm. 704/13, de 5 de desembre, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar a 
la persona denunciada i notificar-lo de forma legal, en relació a l’expedient per infracció de 
trànsit 1300000082. 
 
Núm. 705/13, de 5 de desembre, de canviar la numeració de la targeta d’aparcament individual 
atorgada  a la senyora Montserrat Barragan Haza, per haver-se produït una errada. 
 
Núm. 706/13, de 5 de desembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament a la senyora Ramona Luque Moreno, davant el seu domicili del C/ Santander, 
núm. 6. 
 
Núm. 707/13, de 5 de desembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 9 de 
desembre de 2013. 
 
Núm. 708/13, de 5 de desembre, d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva 
d’aparcament al senyor Raul Cabot Romero, davant el seu domicili de l’av. Cantàbric, 43. 
 
Núm. 709/13, de 29 de novembre, d’aprovar el fraccionament dels pagaments de deutes 
tributaris, a diferents contribuents que ho han sol.licitat. 
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Núm. 710/13, de 28 de novembre, d’aprovar la composició de la Mesa i fixar la sessió per a la 
qualificació dels sobres A, del procediment per a l’atorgament d’autoritzacions administratives 
per a exercir la venda no sedentària a diversos llocs del mercadet ambulant setmanal. 
 
Núm. 711/13, de 5 de desembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 5 de 
desembre de 2013. 
 
Núm. 712/13, de 10 de desembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
13054830 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. 713/13, de 10 de desembre, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora Olga Martin-Macho 
Rodríguez. 
 
Núm. 714/13, de 10 de desembre, d’aprovar i signar un Conveni Específic de Cooperació 
Educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 
Núm. 715/13, de 10 de desembre, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents 
persones, per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 30 d’octubre al 30 
de novembre de 2013. 
 
Núm. 716/13, de 10 de desembre, d’inscriure al curs de monitor de tir, organitzat per l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, a l’agent de la Policia Local senyor Javier Ramos Casorrán. 
 
Núm. 717/13, d’11 de desembre, de concessió de diferents bestretes al treballadors del “Pla 
local d’ocupació per a la millora de l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió social” a compte 
de les retribucions del mes de desembre de 2013. 
 
Núm. 718/13, d’11 de desembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Josefa González González. 
 
Núm. 719/13, d’11 de desembre, de nomenar el senyor José Ignacio Abad Ostalé interventor 
accidental durant l’absència del titular. 
 
 Núm. 720/13, d’11 de desembre, d’inscriure amb caràcter provisional en el Registre Municipal 
d’Entitats, a l’entitat  “Assemblea Territorial de Badia del Vallès-Anc”, amb el núm. EAC 143-13. 
 
Núm. 721/13, d’11 de desembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Carmen Calle Olias. 
 
Núm. 722/13, de 12 de desembre, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Maria Ortiz Echepares. 
 
Núm. 723/13, de 12 de desembre, de sol.licitar a la Direcció de Serveis de Govern Local de la 
Diputació de Barcelona, la pròrroga necessària para l’execució i justificació de la subvenció 
atorgada sobre Modernització Administrativa, implantant la tramitació electrònica. 
 
Núm. 724/13, de 12 de desembre, d’aprovar el fraccionament dels pagaments de deutes 
tributaris, a diferents contribuents que ho han sol.licitat. 
 
Núm. 725/13, de 12 de desembre, d’acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya per import de 51.171,60 euros, dins del marc del Programa mixt Treball i Formació, 
adreçat a persones aturades, no perceptores de prestacions. 
 
Núm. 726/13,d e 16 de desembre, de substitució en el càrrec d’Alcaldia del senyor Juan 
Antonio  Lancho Aceituno, per  absència de l’alcaldessa titular, durant els dies 23 al 29 de 
desembre. 
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Núm. 727/13, de 16 de desembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 16 de 
desembre de 2013. 
 
Núm. 728/13, de 16 de desembre, d’autoritzar la senyora Gloria Falcón Macho per a 
l’instal.lació d’una terrassa exterior de 17,70 m2. davant el local ubicat a l’av. Burgos, 34, durant 
el període del dia 1 de desembre fins el 31 de desembre de 2013. 
 
Núm. 729/13, de 16 de desembre, de concessió de diferents bestretes al treballadors del “Pla 
local d’ocupació per a la millora de l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió social” a compte 
de les retribucions del mes de desembre de 2013. 
 
Núm. 730/13, de 16 de desembre, de disposició de vacances de diferents treballadors de 
l’Ajuntament. 
 
Núm. 731/13, de 16 de desembre, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al 
mes de desembre de 2013. 
 
Núm. 732/13, de 18 de desembre, de concessió d'ajuts de fons social segons Conveni i Acord 
regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, corresponents al mes 
de desembre de 2013. 
 
Núm. 733/13, de 18 de desembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
13055867 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. 734/13, de 18 de desembre, d’anul.lar la reserva d’estacionament atorgada al senyor 
Teófilo del Valle Bersieres, davant el núm. 20 de l’av. Mediterrània, a petició de l’interessat. 
 
Núm. 735/13, de 19 de desembre, d’acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya per import de 34.348,50 euros, dins del marc del Programa de Treball i Formació, 
adreçat a persones aturades, perceptores de renda mínima d’inserció. 
 
Núm. 736/13, de 19 de desembre, d’acceptar la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya per import de 69.922,50 euros, destinada al finançament d’accions formatives 
adreçades prioritàriament a treballadors desocupats. 
 
Núm. 737/13, de 19 de desembre, de nomenar secretari, interventor i tresorer accidentals per 
substitució dels respectius titulars amb motiu dels diferents permisos de Nadal. 
 
Núm. 738/13, de 20 de desembre, de donar el vistiplau a les propostes de declaració de crèdits 
incobrables presentades per l’ORGT. 
 
Núm. 739/13, de 20 de desembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 23 de 
desembre de 2013. 
 
Núm. 740/13, de 30 de desembre, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents 
persones, per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 30 de novembre al 
27 de desembre de 2013. 
 
Núm. 741/13, de 30 de desembre, de justificar la subvenció atorgada per l’Institut Català de les 
Dones de la Generalitat de Catalunya, per import de 4.802,97 euros, destinada al finançament 
de les despeses d’elaboració de materials i/o accions de sensibilització. 
 
Núm. 742/13, de 30 de desembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
13057077 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. 743/13, de 30 de desembre, d’aprovar l’expedient núm. 22/2013 de transferència de 
crèdit a diferents partides d’estats de despeses per a l’exercici de 2013.  
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Núm. 744/13, de 30 de desembre, d'aprovar I'expedient núm. 21/2013, de generació de crèdits 
a partides pressupostàries de l' exercici de 2013. 
 
Núm. 745/13, de 30 de desembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 30 de 
desembre de 2013. 
 
Núm. 746/13, de 30 de desembre, d’aprovar i presentar al Servei d’Ocupació de Catalunya, 
l’actuació denominada “Millora de les competències laborals de persones beneficiàries de 
PIRMI a través de tasques de jardineria urbana a Badia del Vallès”, i sol.licitar una subvenció 
de 34,348,50 euros destinada a finançar el cost salarial i de cotització patronal a la S.Social de 
les 5 persones a contractar. 
 
Núm. 747/13, de 30 de desembre, d’acceptar la subvenció de 3.000 euros atorgada per l’Institut 
Català de les Dones per finançar les despeses derivades de l’elaboració, implementació o 
desenvolupament de polítiques de dones. 
 
Núm. 748/13, de 30 de desembre, d’aprovació de documents comptables en fase D i AD 
inclosos a la relació núm. 79/2013, i documents comptables fase O i ADO detallats a la relació 
núm. 106/2013. 
 
Núm. 749/13, de 30 de desembre, d’extingir la relació contractual amb la senyora Sandra 
Rodríguez Muñoz per motiu de l’amortització del lloc de treball de coordinadora d’activitats, codi 
430201. 
 
Núm. 750/13, de 30 de desembre, de justificar la subvenció atorgada per l’Institut Català de les 
Dones, per import de 22.487,97, destinada a finançar les despeses de la programació anual 
d’activitats adreçats a dones. 
 
Núm. 751/13, de 30 de desembre, de comparèixer en el procediment de conflicte col.lectiu 
163/CC/13, promogut pel sindicat CATAC-IAC, davant la Secció de Relacions Col.lectives. 
 
 
L’alcaldessa obre el torn d’intervencions i dona la paraula en primer lloc al senyor Eusebio 
Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que diu: “Hay una resolución que simplemente 
es una curiosidad que es la 699/2013 del año pasado del 28 de noviembre, que es una 
aprobación para la realización de un curso de bronceado artificial que me ha llamado mucho la 
atención, lo digo para poner un poco de humor a las preguntas, empiezo por eso por el orden 
simplemente.  
Después tenía otra Resolución que es la 700 del 29 de noviembre, pero que más adelante me 
la he encontrado la misma Resolución repetida en la 746, no se cual es el motivo que el mismo 
texto tenga dos numeraciones, la 746 que es relativa, da igual que lea la 746 de 30 de 
diciembre y la 700 del 29 de noviembre, no se que ha pasado aquí y es relativo al convenio de 
la .. es la misma verdad? Y después he visto que hay dos resoluciones la 735 y la 736, la 735 
del 19 de diciembre bueno las dos son de la misma fecha de 34 mil euros y de 70 mil euros 
relativas a jornadas de formación, pues esta es una encomienda de si nos pudieras si es de 
cara al futuro la propuesta de formación o son los cursos que ya se han realizado o se están 
realizando, gracias.” 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’AEB: 
“Gràcies senyora alcaldessa, en primer lloc farem referència a la 683, 686 i 687, que com 
acostuma a ser habitual son estimacions de reclamacions patrimonials per el mal estat de la via 
pública que més que una consulta sobre el contingut específic de les resolucions el que 
voldríem és emplaçar a l’equip de govern a fer un esforç en el manteniment de la via pública, 
perquè es clar, no sabem fins a quin punt ens podem permetre pagar les quantitats que estan 
apareixent en aquestes resolucions. 
D’altra banda, el regidor d’Iniciativa ja ha fet esment, però nosaltres hem consultat aquestes 
resolucions que serien la 725, la 735, la 737 en la qual accepten algunes subvencions, i el que 
hem vist en aquestes tres resolucions és que s’accepta una subvenció per un cost inferior en 
allò que realment costa el servei, en aquest cas uns programes del Servei Municipal 
d’Ocupació que no incorporen el càlcul dels conceptes salarials, d’unes parts proporcionals de 
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pagues extres, llavors com que aquest error és diem que es repeteix en totes tres subvencions, 
doncs voldríem fer de la proposta de millora del servei, en el sentit de que quan acceptem les 
subvencions, però demanem les subvencions pel cost real d’aquestes subvencions. 
També sobre subvencions externes, exteriors, concretament la 723/13, en la qual se sol·licita a 
la Direcció de Serveis de Govern Local de la Diputació la pròrroga necessària per a l’execució i 
justificació de la subvenció atorgada sobre modernització administrativa, implantar la tramitació 
electrònica això son 14.520 euros i nosaltres demanaven el perquè no s’ha dut a terme la 
justificació en el termini que corresponia.” 
 
L’alcaldessa diu: “Comencem a contestar. Sobre el tema del curs és pel personal del 
poliesportiu, tenim una màquina de UVA i és un curs necessari per molt que sembli frívol. 
Respecte el tema del redactat de les dues resolucions esbrinarem si és que estan duplicades o 
que hagi hagut algun error perquè com que sí que hi ha referència a dos plans de treball, dos 
plans d’ocupació diferents, que no sigui que hi hagi alguna errada ho mirarem i ho contestarem. 
Respecte a la resta el tema de les subvencions d’ocupació, no se si vol contestar la senyora 
Raquel Gracia o li passem la informació per escrit. 
Respecte als conceptes subvencionables depèn també a vegades de les bases de les 
subvencions, perquè a vegades si que no subvencionen tots els conceptes subvencionables hi 
ha parts dels plans d’ocupació que hem de pagar nosaltres, el tema de vestuari, de riscos 
laborals, tot això l’ha d’assumir l’Ajuntament normalment, de tota manera mirarem també 
aquesta convocatòria perquè potser aquestes partides no siguin subvencionables i les hagi 
d’assumir directament l’Ajuntament. 
Respecte del tema de la responsabilitat patrimonial estem fent una avaluació ja ho vam explicar 
a la Comissió Informativa, una avaluació de l’estat de les voreres que ara sí que podem fer 
front a aquesta despesa, tots sabem que hem patit dos exercicis pressupostaris molt durs, pels 
impagaments de la Generalitat al 2012 que ens ha fet que a l’any 2013 hagi estat un any de 
posar-nos al dia dels pagaments endarrerits, i ara sí que crec que som capaços de fer front a 
tota aquesta reposició i també amb la incorporació de nou personal a la brigada que pugui fer 
de un reforç a la via pública, ja estem engegant en alguns punts estan reposant voreres, quan 
tinguem feta la planificació de la reposició de voreres les farem arribar per prioritzar cadascuna 
de les intervencions segons.. nosaltres intentarem prioritzar allò que estigui més malament que 
sigui veritablement un problema d’accessibilitat, i aquesta serà la priorització que farem. Crec 
que ho he contestat tot, el que quedi pendent que jo no l’hagi contestat com el contingut de 
cadascuna de les subvencions ho mirarem i ho contestarem per escrit, i el tema de les dues 
resolucions. El tema de la 723 també farem un informe, perquè no crec que sigui tant un 
problema de justificació com d’execució, que probablement no ens ha donat temps a fer 
l’execució d’aquest projecte, de totes maneres ja us passarem informació més detallada del 
motiu d’aquesta petició de pròrroga per poder fer front i no perdre la subvenció que és el que 
no volem 
 
 
2. PRECS I PREGUNTES 
 
 
S’obre el torn de preguntes i l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup 
municipal de l’AEB 
 
2.1 Des de l’AEB voldríem preguntar a l’equip de govern sobre l’estat de la qüestió de la 

constitució de la comunitat de propietaris del pàrquing de l’av. De Burgos. 
2.2 D’altra banda, al mes de setembre de l’any 2013 es va aprovar en aquesta sala una moció 

per la retirada de l’amiant. I nosaltres voldríem saber, més enllà de la sol·licitud de l’estudi 
per confirmar que efectivament no hi ha amiant a les canonades de l’aigua, que s’ha fet des 
de l’equip de govern per fer efectiu aquesta retirada de l’amiant de les nostres comunitats. 

2.3 Igualment, al mes d’octubre del 13 es va aprovar en aquesta sala també, de forma 
unànime, una moció per a lluitar contra la contaminació atmosfèrica arrel d’un estudi que 
deia que superava abastament els límits permesos per l’organització mundial de la salut, i 
voldríem saber que ha fet l’equip de govern per a fer efectiu aquesta moció aprovada 
unànimement en aquesta sala. 

2.4 També voldríem fer alguna consideració sobre tema d’habitatge, sobre el tema de vivenda, 
avui justament tenim una acció de la Plataforma d’afectats per la hipoteca aquí a l’av. De 
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Burgos, a la sucursal del BBVA. Nosaltres voldríem saber si tal com es va acordar en el 
seu moment al mes de novembre del 13 la mesa de vivenda, si l’equip de govern ha 
elaborat el comunicat per recolzar els afectats per la hipoteca de Catalunya Caixa, això 
d’una banda. Voldríem saber si l’equip de govern ha fet efectiu l’acord de la mesa de 
vivenda del comunicat d’habitatge per recolzar la situació del pis del senyor Luque? A 
Mediterrani, 5 crec recordar. També es va emplaçar en aquella taula d’habitatge en el sentit 
de fer una proposta d’acord per presentar en aquesta sala, per la possibilitat de reclamar 
per a la ciutat la titularitat dels pisos de la Guardia Civil. Nosaltres voldríem saber que ha fet 
l’equip de govern respecte d’això, per recuperar d’alguna manera aquests pisos per a la 
ciutadania en aquests temps tant desitjats.  

2.5 També voldríem saber quin és l’estat de la qüestió sobre l’assessorament del col·legi 
d’advocats de Sabadell, o directament des de l’Agència Catalana de l’Habitatge per a que a 
les oficines de Benestar Social de Badia pugui haver o hi hagi efectivament un suport per a 
tots aquest afectats per la hipoteca i per qüestions d’habitatge en general. 

 
 
El senyor Juan Antonio Lancho, Tinent d’alcaldessa de l‘àrea d’Urbanisme i Medi Ambient 
contesta. 
 
a) Sobre la constitución de la Comunidad de Burgos la haremos inmediatamente después de 

que quede solucionado todos los desperfectos que quedaron, que causó el incendio que 
hubo en el parking que esperemos que sea pronto, en principio la semana que viene ya 
empezaran a vaciar los tres box afectados y la brigada procederá a pintarlos y a dejarlo 
todo en condiciones, y en principio en un par de semanas se tienen que colocar las puertas 
de los box afectados, que son básicamente lo único que queda. Una vez ocurra eso se 
procederá a la inspección de los boxes que quedan pendientes, eso no vamos a dejar de 
hacerlo, y una vez que tengamos todo esto en orden se procederá a la constitución y al 
ordenamiento del parking. 

b) Sobre la retirada del amianto, el informe de SOREA sobre las tuberías es el que tienen, el 
Àrea Metropolitana se comprometió ha hacer un estudio más en profundidad sobre 
realmente los costes que podría suponer la sustitución de todo esto, estamos a la espera 
de que llegue. Sobre el estudio atmosférico como comenté en la comisión informativa lo 
que hicimos fue remitir la moción aprobada en Pleno a los órganos competentes. Hicimos la 
petición para la colocación de una de las estaciones de medición en Badia, se nos contestó 
negativamente, puesto que la Generalitat considera que con las estaciones repartidas en el 
territorio nuestro Municipio quedaba cubierto. Tal como comenté en comisión informativa, a 
parte de reenviarle la contestación que nos hizo llegar por parte de la Generalitat que lo 
intentaré hacer mañana, pediremos día y hora con los responsables del servicio para 
manifestarle de viva voz realmente la urgencia, la necesidad de tener la estación en nuestro 
municipio. Cuando tengamos algún dato más lo compartiremos. 

c) Sobre el tema del colegio de abogados, decir que el Colegio de Abogados de Sabadell, el 
convenio que en principio se tendría que firmar con los cinco municipios de la comarca que 
son Ripollet, Barberà, Montcada, Cerdanyola y Badia, está a fecha de hoy en stand by. El 
Colegio de Abogados seguramente lo que hará será firmar un convenio con la Diputación 
de Barcelona y utilizar la Diputación de Barcelona como está haciendo la propia ciudad de 
Barcelona, como servicio de mediación, y lo trasladará aquí a la comarca, con lo cual 
quedamos a la espera en principio a que el Colegio de Abogados de Sabadell se ponga de 
acuerdo con la Diputación de Barcelona y firmen ese convenio. 

d) Sobre los pisos de la Guardia Civil, hicimos la consulta a habitatge para saber si ellos 
tenían la intención o no de hacer algún tipo de gestión para que las viviendas que 
actualmente tiene la Guardia Civil que no son de protección oficial y que se encuentran 
vacías y en desuso las pudiesen ceder a nivel de régimen de alquiler social, bien a la 
Agencia o bien al municipio. De momento el Ministerio de Defensa que es el titular no 
contesta, no hay contestación oficial, y por lo tanto ahí estamos, seguir insistiendo, lo 
haremos. 

e) El tema del señor Luque yo tengo en principio, la única información que tenemos es la que 
di la última vez, que no hay información actualizada. La Agencia a nosotros personalmente 
no nos ofrece ningún dato nuevo sencillamente lo único que nos dice es que la negociación 
con la familia en cuestión está en un punto muerto, que les han hecho una oferta a la 
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familia afectada y que están a la espera que esta familia se posicione, aquí hay otros 
condicionantes que tampoco voy ha entrar a explicar, que ya son conocidos. 

f) Sobre el tema de Catalunya Caixa en un par de semanas se volverá a reunir la mesa, y 
será la mesa la que firmará la carta dando soporte al tema de Catalunya Caixa y a todos los 
que nos comprometimos. 

 
 
L’alcaldessa intervé i diu: “Només per ampliar la informació que crec que quan es referia a 
l’amiant no només es referia al tema de les canonades si no a la retirada general. Plantejar 
primer que és molt dificultós per l’Ajuntament fer front a la retirada de l’amiant de tots els blocs 
de Badia, és absolutament impensable aquesta despesa. Nosaltres a la darrera reunió que vam 
tenir amb Habitatge per parlar de la línea, perquè ens van presentar una línea d’ajuts que 
volien fer durant aquest mandat el Departament d’Habitatge, i havia una línea d’ajuts, unes 
subvencions per les reparacions de façanes, aquesta línea d’ajuts no ha sortit, de moment no 
sabem res, sí que es va anunciar en el seu moment i estàvem esperant en el seu moment a 
veure si sortia algun tipus de línea de subvenció més que res per donar-les informació a les 
Comunitats i a veure si podien fer, o podien ajustar la despesa que tot allò comporta a la 
subvenció i que fos una cosa assumible per a cadascú dels blocs perquè l’Ajuntament és 
impossible que pugui fer la retirada de l’amiant. Estem a l’espera a veure si surt algun tipus de 
subvenció. També es va parlar des de l’Àrea Metropolitana d’una subvenció en aquesta línea 
que també està una mica a l’expectativa a veure si sortia. Han canviat de criteri per les 
necessitats o per la priorització de necessitats de caire social que han demanat molts 
ajuntaments per poder fer front a despesa corrent sobre tot de capítol 2 que molts ajuntament 
tenen molta dificultat, i de moment no sabem res mes, però estem a l’expectativa a veure si surt 
algun tipus de subvenció per poder fer front. 
També respecte dels pisos de la Guardia Civil, els pisos del Ministerio del Interior, jo 
personalment he fet dos contactes la resposta ha estat que no, nosaltres també vam recórrer al 
grup del Parlament del PSOE perquè fes les gestions pertinents i no hi ha hagut resposta. Crec 
que és un tema que està molt complicat de aconseguir, perquè el Ministerio del Interior no vol i 
no vol, i a més per temes de seguretat, perquè la darrera vegada que vam parlar amb el 
Ministerio el que ens van dir és que fins que no es buides tot l’edifici sencer ells no podien per 
temes de seguretat de la seva normativa permetre que una Casa Cuartel estigués ocupada per 
civils. I és una pèrdua del dret de l’habitatge, no no dic que tinguin raó, estic dient 
l’argumentació que em van donar, sí si jo dic que és la resposta que ha donat el Ministerio, jo 
no dic que la comparteixi ni molt menys, és la resposta que ens van donar, reprendrem el tema, 
és veritat que tenim molts fronts oberts, i sempre estem amb temes que ens omplen la taula, 
tornarem a refrescar el tema i ho tornarem a demanar. Però jo crec que també és important el 
posicionament d’ADIGSA en aquest sentit més que el propi Ajuntament, que sigui una cosa que 
la demani la pròpia Generalitat de Catalunya.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV.EUiA que diu: 
“Yo quería recordar aquí a los compañeros y compañeras regidoras del Ayuntamiento que hace 
unos meses que aprobamos una propuesta de acuerdo, una moción, que presentábamos de 
apoyo a las empresas en conflicto, a los trabajadores de PANRICO concretamente, y también 
hace unos meses como estos trabajadores, la fábrica de PANRICO ya lleva alrededor de 110 
días de huelga indefinida, la situación es complicada y dentro de estos tres meses y pico han 
ido sucediendo cosas, manifestaciones, ataques de la policía, y apoyos que han ido 
consiguiendo por diferentes sitios, y entre esos apoyos muy recientemente os reunisteis los 
alcaldes de la comarca, algunos alcaldesa de la comarca, donde se suponía que había 
trabajadores de la empresa PANRICO y se firmó un manifiesto de apoyo a los trabajadores y 
trabajadoras, y claro como nosotros aprobamos esa propuesta en este Consistorio de apoyo a 
los trabajadores esa propuesta consiste en un compromiso real de estas personas que llevan 
casi cuatro meses en huelga indefinida y la situación familiar cada vez es más precaria, 
entonces requiere de la solidaridad de la sociedad que la están demandando y la están 
consiguiendo esta solidaridad de la sociedad, de las organizaciones civiles, de las asociaciones 
de vecinos, de mucha gente, yo les envié como promotor de la propuesta de acuerdo os envié 
una nota, una carta, un correo electrónico a todos los grupos municipales, a los portavoces de 
los grupos municipales, pidiéndoles, diciéndoles que esta gente requería de vuestra ayuda, yo 
no pido ahora que haya un pronunciamiento de todos los grupos municipales ahora pero sí que 
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lo tengáis en cuenta, de que tengáis presente que esta gente está luchando día a día, 
defendiendo nunca mejor dicho lo que utilizan ellos en su lema, “su pan rico” .               
 
 
L’alcaldessa diu: “Agafem la proposta i en qualsevol cas ja ho parlem tranquil·lament. Nosaltres 
havíem fet una proposta al comitè de vaga com a Ajuntament, perquè hi havia un prec de fer 
aportacions en metàl·lic a la caixa de resistència, es va debatre perquè no és fàcil fer una 
aportació d’aquest tipus per part d’una institució, d’una administració, en qualsevol cas si que 
ens vam comprometre amb el comitè de vaga que tots els casos que tinguéssim persones 
censats a Badia que tinguessin, que estiguessin en aquesta situació perquè tampoc nosaltres 
no tenim coneixement que ens ho passes per fer el recolzament directa a través d’ajuts 
d’urgència a aquestes persones que no estan cobrant que això si que ho podem fer sense cap 
tipus de problema perquè son persones que no tenen recursos amb la qual cosa està 
plenament justificat. Nosaltres pensàvem que és la manera més fàcil de poder ajudar a 
aquestes famílies, estem en contacte amb el comitè de vaga.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor de l’AEB que diu: “Per al·lusions 
indirectes, a nivell particular sí que vam rebre la convocatòria que va fer a tots els grups 
municipals i l’Alternativa d’Esquerres per Badia ja ha fet diverses aportacions com a 
organització independentment de que després es puguin articular les ajudes des de 
l’Ajuntament tant via urgència social com via cooperació, ja s’escolliria la via més adient. 
Gràcies.” 
  
L’alcaldessa diu: “Jo per això he parlat des de la perspectiva de la institució.” 
 
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
són les dinou hores i vint-i-sis minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa 
 


