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5/2014  

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 29 DE MAIG DE 2014 
 
 
Badia del Vallès, vint-i-nou de maig de 2014 
 
El Ple de la corporació quan son les divuit hores i deu 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 
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 
 
Excusa la seva assistència la Sra. Raquel Gracia Peral. 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns que certifica, i l’interventor senyor Raúl 
López Borras.  
 
L’alcaldessa diu: “En primer lloc voldria donar la benvinguda un altre cop a la senyora Carme 
Coll que s’ha incorporat de nou com a secretària d’aquest Ajuntament, i disculpar la senyora 
Raquel Gracia que no ha pogut comparèixer en aquest Ple per raons de salut...de bona salut”. 
 
Oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa i amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre  els 
assumptes de l'ordre del dia: 
 
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA A CELEBRAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 29 DE MAIG DE 2014 A LES DIVUIT HORES 
 

I. PART DISPOSITIVA 
 

1. Aprovació d’acta de la sessió anterior 
2. Aprovació de reconeixement de deutes any 2013 
3. Moció PXC:  Rebuig al projecte Barcelona World 
4. Moció AEB: Badia cap a una cultura de Pau  
5. Assumptes sobrevinguts 

 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL  
 

1. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia  
2. Precs i preguntes 
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I. PART DISPOSITIVA 
 
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova sense necessitat de lectura l’acta que va tenir lloc el dia 27 de març de 2014, atès que 
tots els membres del consistori disposaven del text. 
 
 
2. APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE DEUTES ANY 2013 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup 
municipal del PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Unicamente decir que en este punto, esta 
formación política se abstendrá”. 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. El tema este que nos cita de la deuda del año 2013 para 
pagar las facturas a CLECE, que es de la que estamos hablando ahora, 54 y pico mil euros, 
como es casi público...mejor dicho no casi, es público nuestro posicionamiento en temas de 
presupuestos, pues nuestro posicionamiento es en contra. Pero en este caso concretamente, al 
tratarse de pagar unas facturas que en el fondo hay sueldos de trabajadores de esta empresa, 
pues nosotros facilitaremos que esto se proceda y se tire adelante este expediente y nos 
abstendremos”    
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. El punt que ens ocupa es l’aprovació del reconeixement de 
deutes de l’any 2013 en referència a unes factures de l’empresa CLECE, i nosaltres 
evidentment si hi ha un deute, aquest deute s’ha de pagar, però voldríem fer la reflexió del 
perquè arribem a aquest punt. Voldríem saber en el pressupost de l’any 2014 de on es trauran 
aquests diners, si això comportarà o no més deute per a aquest any 2014 Evidentment el plec 
del concurs de neteja dels edificis municipals hauria d’haver estat aprovat fa molt de temps, 
vostès van fer una previsió que retallava, i es per això que ara hem de pagar la neteja dels 
edificis municipals. L’AEB no vol la privatització d’aquest servei de neteja d’edificis municipals, 
però hauríem de veure el perquè a dia d’avui encara aquest tema no s’ha aprovat. Hauríem de 
fer una reflexió de quina es la gestió que vostès han fet al respecte. És allò de ni si ni no. Clar, 
vostès pressuposten una partida menor per a un concurs que no han aprovat. 
Bé, després del 2013 arribem al 2014 i resulta que aquest  Ple municipal es reuneix i de nou, 
per enèsima vegada en sessió de 27 de febrer, aprova el plec del concurs de neteja dels 
edificis municipals. 27 de febrer. Un mes més tard, el 27 de març, aquest mateix Ple aprova 
una moció per a la remunicipalització, per a l’estudi perdó, de la remunicipalització dels serveis 
públics. I m’agradaria si em permeten, si ho trobo...repetir el que aquest mateix portaveu va fer 
públic en aquell moment. L’acta que acabem d’aprovar diu, vam dir en aquell dia: des de l’AEB 
volem transmetre la màxima rellevància política a la moció que avui presentem. Es una moció 
perquè el Consistori estudiï la municipalització dels serveis públics externalitzats a data d’avui, 
perquè sigui el propi Consistori qui directament gestioni i controli aquests serveis. Evidentment 
el fet que l’acord ens emplaci per a una taula d’estudi d’aquests serveis municipalitzats, seria 
paper mullat si no hi ha una real voluntat política de tirar aquest projecte endavant, i dèiem que 
des de l’AEB ja havíem manifestat que recollíem aquest posicionament, i dèiem que 
presentàvem aquella moció perquè consideràvem que en aquell moment es donava la situació 
o la conjuntura política en la qual semblava que per part de l’equip de govern hi havia voluntat 
política real per a remunicipalitzar i estudiar seriosament els contractes públics d’aquesta casa. 
Això va ser el dia 27 de març, on aprovem que el mes següent, a l’abril, ens trobaríem per a 
estudiar la  remunicipalització de serveis. Però és clar...el mes següent, el mes d’abril, no ens 
trobem encara en aquesta mesa d’estudi de remunicipalització, sinó que l’equip de govern, 
vostès, tiren endavant una Resolució d’Alcaldia, concretament la Resolució 211/14, de 
constitució de la Mesa de contractació del contracte harmonitzat del servei de neteja dels 
edificis municipals. Es a dir, el 27 de març diuen que estudiaran la remunicipalització i que hi ha 
voluntat política de posar aquest concurs damunt de la taula, però encara no 13 dies més tard, 
vostès i només vostès ho tiren endavant. Passa el mes d’abril, arribem al mes de maig, i 
arribem al dia 8 de maig sinó vaig errat, en la qual finalment es convoca i ens reunim en 
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aquesta mesa d’estudi de la remunicipalització, i és cert que en aquella taula, en aquella mesa 
ens donen moltíssima informació, però curiosament no se’ns diu absolutament res del concurs 
de neteja dels edificis municipals. Ens donen informació d’altres contractes, etc. i amb el temps 
ens arriba poder estudiar tota aquesta informació. Veiem que en data 15 de maig...vostès 
primer fan la Resolució a l’abril, i en data 15 de maig hi ha l’acte d’obertura de les pliques, del 
sobre B del concurs de neteja que vostès deien que volíem estudiar la remunicipalització. I a 
més a més fan aquesta obertura de pliques d’aquest sobre B sense informar l’oposició. Sense 
informar l’oposició. Ens hem d’enterar que vostès tiren pel dret per persones alienes, es a dir 
nosaltres entenem que els representants dels ciutadans tenim tot el dret del món a saber que 
està fent i que està deixant de fer el govern, i més quan anteriorment en diferents ocasions ha 
manifestat la voluntat d’estudiar aquesta remunicipalització. Bé, tota aquesta exposició dels fets 
que acabem de manifestar, o sigui nosaltres no podem estar en contra del reconeixement d’un 
deute i evidentment aquest deute s’ha de pagar, però prenem bona nota sobre el que entenem 
quina es la real voluntat política sobre la remunicipalització dels serveis públics de l’equip de 
govern”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme 
i Medi Ambient, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. En primer lugar voy a complementar la 
historia que ha contado el portavoz de la AEB sin ánimo de rectificarla, simplemente 
complementar. Le falta la última reunión de Junta de Portavoces que tuvimos, en la que este 
que habla explica las razones, pide las disculpas necesarias por la falta de información que les 
haya podido llegar, sobre todo con el tema de la apertura de la convocatoria de mesa, pero da 
las explicaciones oportunas. Es cierto que el pliego de limpieza, que hoy no es el tema, pero 
tampoco creo que sea bueno dejarlo en el aire. El pliego de limpieza sufre un retraso 
importante a la hora de su aprobación definitiva y puesta en marcha, que ese retraso ha 
conllevado que con la fecha aproximada de la que se tenía intención de aprobar ese contrato, 
pues no ha sido así, y por lo tanto el presupuesto que había previsto para el mismo pues no se 
ha podido aplicar y hemos alargado ese plazo. Eso por un lado, por lo tanto hoy lo que 
hacemos es eso, el servicio se ha prestado, porque se ha prestado y queda constancia que se 
ha prestado y por lo tanto hay que pagarlo, y es el reconocimiento de esta deuda en el 2014. 
Por otro lado el hecho de que se pusiera en marcha la maquinaria administrativa para que se 
sacara a concurso el tema de la limpieza de las instalaciones municipales, no implica y esto es 
lo que trasladé también a todos los portavoces que vinieron a aquella reunión, que lo que 
aprobamos en Pleno sea firme, es decir, nosotros podíamos coger y aceptar si, si paramos 
todos los concursos, asumimos las penalizaciones económicas que podemos sufrir porque 
hemos puesto en marcha un proceso administrativamente que ya no tiene forma de pararse y 
ya está. En este caso dedicimos culminar este proceso, al final cuando se termine el mismo 
habrá una empresa que tendrá el contrato de limpieza durante dos años, y en todo caso eso no 
impedirá a las fuerzas políticas que componen el Pleno municipal presente y futuro seguir 
hablando, discutiendo y valorando como, cuando y porqué vamos a hacer esa recuperación de 
externalizaciones que existen hoy. No creo que ni el equipo de gobierno ni el PSC haya faltado 
a su palabra a la hora de afrontar esa moción, estamos convencidos de que alguna cosa buena 
se podrá sacar del mismo, estamos convencidos y solamente decir que en todo caso yo ya 
acepté la parte de responsabilidad que me tocaba por la falta de información en el momento 
que no se dio, pero lo hago públicamente que conste en acta por supuesto”. 
 
L’alcaldessa diu: “Jo únicament per a ampliar una mica la informació perquè tothom entengui 
de què estem parlant. Una cosa es la voluntat política que vam manifestar en el seu moment de 
revisar un determinat contracte que encara no estava adjudicat, com a possibilitat d’obrir la 
porta a una  remunicipalització dels serveis públics. En el moment en que nosaltres ho vam 
plantejar, se’ns van plantejar moltes dificultats jurídiques en el sentit de que era un procés 
administratiu que ja havíem engegat, i seguint el compliment de les normes no et pot aturar, en 
el sentit de que es un procés ja engegat, no es pot aturar el propi procés. Després, també 
vostès van ser coneixedors en la reunió que es va tenir sobre el tema de la remunicipalització 
dels serveis públics, de totes les dificultats normatives i jurídiques que ara mateix tenim sobre 
la taula per a absorbir determinats tipus de serveis, sobretot els que son amb un volum de 
personal important, i en aquesta primera sessió en la que se’ls va explica quina era la 
normativa o l’emparament jurídic que ara mateix teníem, quin era el marge de maniobra real 
per a engegar aquests tipus de procés. Tots som conscients de que el marge de maniobra que 
tenim actualment es molt complicat. És complicat com per parlar...jo no dic que no es pugui 
parlar del tema i que cadascú pugui tenir el seu posicionament al respecte, però que no es un 
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tema fàcil com per a donar una explicació molt simplista d’aquest tema, es a dir, no es pot fer 
perquè no hi ha voluntat política. No tot es tan senzill. Hi pot haver molta voluntat política, i ara 
mateix si vostès estiguessin governant tindrien les mateixes dificultats jurídiques...no se perquè 
això s’està acoplant...m’allunyarè una mica. Les dificultats polítiques o l’entorn jurídic en que 
ara mateix ens movem es molt complex i molt complicat. Jo no dic...no es que serveixi d’excusa 
per a res, nosaltres vam manifestar la nostra voluntat i per això es va fer aquesta taula. No es 
un tema de fàcil sol.lució o que per nosaltres, per molt que vulguem demà mateix fer la 
municipalització d’un servei no ho podem fer. Ara mateix tal i com està establert. Vam valorar 
estudiar sol.lucions alternatives que fins i tot s’havien desenvolupat en d’altres administracions 
que vam quedar en posar sobre la taula i plantejar-les per veure quina era el marge de 
maniobra que tenim, que en aquell moment les persones que ens han de donar a nosaltres 
llum verd per a fer les coses, que son les dues figures importants d’aquesta casa, que son 
Secretaria i Intervenció. Ho hem de fer bé i hem de tenir unes garanties jurídiques de que el 
que estem fent s’ajusta a la norma. Vull reiterar que no serveixi d’excusa, però es un tema 
complex i tots ho hauríem de valorar com un tema complex, que no es un tema fàcil de 
resolució. És cert que nosaltres potser vam pecar d’excessiu optimisme a l’hora d’abordar 
aquest tema, però no es un tema fàcil. La voluntat política existeix i de fet s’ha posat sobre la 
taula en aquesta reunió. Pot ser que vostès considerin que aquesta voluntat política no es de 
tot suficient o no es del tot contundent o que vostès plantegin que es pot fer d’una altra manera, 
però també m’agradaria que quedés constància de que les coses no son tant fàcils, que avui ho 
decidim i demà ho fem. I es un procés que ja estava engegat, es un procés que estava en 
marxa i es un procés que no te marxa enrere, de moment. Avui per avui. Si a qualsevol de 
vostès se’ls hi acudeix la manera de fer-ho sense incomplir la norma, en aquestes taules en les 
que s’està parlant del tema, bueno son on s’ha de parlar, no només en el Ple, en aquestes 
taules de treball es on s’ha de posar sobre la taula tots aquests temes i intentar buscar 
sol.lucions més enllà d’apreciacions o discursos polítics, que jo crec que és un tema que s’ha 
de treballar i amb seriositat. De tota manera també dir que no es tema que ens ocupa en el 
punt del Ple, que es una modificació del Pressupost . També fer un aclariment a aquesta 
modificació pressupostària de 2014, primer que l’impacte de cara al Pressupost és mínim, 
sobretot tenint en compte que el resultat pressupostari de 2013 es molt positiu, i arrossegarem 
un munt de romanents de tresoreria positius que incorporarem a aquest Pressupost, amb la 
qual cosa no tindrem problema econòmic ni un problema pressupostari, i també he de dir que 
malgrat que això obeeix a que el contracte de CLECE també son factures que han entrat un 
cop tancat l’exercici, que de vegades han passat en d’altres ocasions, perquè son factures que 
no ha donat temps per les raons que sigui, a entrar abans que es tanqui l’exercici 
pressupostari. Bueno, dir que crec que a nivell pressupostari que es el que ens ocupa, es un 
reconeixement de deute del 2013 i no ens ha de preocupar perquè el resultat es molt bo, i la 
gestió econòmica que hem feta crec que és bona, i amb el tema de CLECE evidentment 
nosaltres hem reconegut també quan s’ha posat sobre la taula, tots els problemes que hem 
tingut amb aquest contracte, ho hem reconegut i s’ha parlat en els Plens que s’ha parlat del 
propi Plec. Pregaria que, com que no es el tema, es faci un tancament breu de l’estat de la 
qüestió per a poder continuar amb el Ple”.           
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Gràcies, bé miraré de ser molt breu. Vostès primer que aquest concurs fa molt de temps, 
massa temps, que s’arrossega i que el concurs de neteja dels edificis municipals ja fa molts 
temps que hauria d’estar resolt. Anem a veure. Vostès poden tenir una voluntat política, però 
en el moment en què vostès obren les pliques sense informar l’oposició, i l’oposició s’ha 
d’enterar per una via externa que això va endavant, diguem que no es massa elegant. 
Evidentment, el mateix dia 15 de maig a la tarda, el portaveu del govern va presentar les seves 
disculpes, només faltaria. Només faltaria i nosaltres ho veiem d’aquesta manera, i que en cap 
cas nosaltres hem posat damunt de la taula que s’haguessin d’assumir aquestes penalitzacions 
econòmiques que vostè ho ha deixat entreveure i que res, simplement que caminant i amb els 
fets son els que realment mostren la voluntat d’arribar a acords, tot i deixant palès que no es un 
tema fàcil, però com a mínim ha estat, el procediment no ha estat, entenem, l’adequat”.      
 
Sotmesa la proposta a votació s’acorda per 6 vots a favor (PSC) i 10 abstencions (4 AEB, 3 PP, 
1 ICV-EUiA, 1 CIU i 1 PXC) el següent acord: 
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Atès que en exercicis pressupostaris anteriors es van realitzar adquisicions de béns i serveis a 
favor de l’Ajuntament de Badia del Vallès sense que procedís el corresponent reconeixement i 
comptabilització de les respectives obligacions davant de tercers. 
 
Atès que l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient ha aportat factures i altres documents de suport, 
degudament conformats, que acrediten l’existència de deutes que no van ésser reconeguts en 
l’exercici corresponent. 
 
Vist l’informe d’intervenció que s’adjunta a l’expedient. 
 
Atesos article 157 i 163 de la llei 39/1988 de 28 de desembre LRHL; article 26 i 60.2 del RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l’article 19 de les Bases d'execució del Pressupost vigent. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de reconeixement de deute de l’any 2013 per un import de  
54.890,06 € i que es detalla a la relació que s’adjunta (annex 1). 
 
Segon. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2014, els crèdits corresponents, per 
import de 54.890,06 €, amb càrrec a la partida 1404 9208 22700, de la qual es va realitzar la 
retenció corresponent. 
 
 
3. MOCIÓ PXC:  REBUIG AL PROJECTE BARCELONA WORLD 
 
Es procedeix a la lectura de la moció que ha presentat el grup municipal PXC. 
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal del 
PXC, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Desde PXC creemos que este pacto entre PSC y CiU 
sobre la construcción del macro complejo de casinos Barcelona World está basado otra vez en 
el crecimiento del boom inmobiliario que ya nos ha llevado a la situación que por desgracia 
sufrimos actualmente, y aparte de que si, que creará algunos puestos de trabajo, pero los que 
van a salir realmente beneficiados van a ser las grandes empresas del juego. Por eso 
presentamos la moción para pedir a los grupos parlamentarios del PSC y CiU suspender este 
pacto, y también para que no bajen la fiscalidad del juego del 55 actual al 10 por ciento, si hay 
una ley que sea para todos. Porque unos señores quieran  montar un macro complejo, no 
tienen porque pagar menos impuestos de los que pagan hoy en dia los que tienen temas de 
juego, salas recreativas y demás”. 
 
A continuació intervé la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, que diu: 
“Gràcies, senyora Presidenta. A veure, l’acord segurament que implicarà una inversió de més 
de 4.700 milions d’euros, i la creació d’uns 17.000 llocs de treball. La tasca del govern va 
dirigida a reactivar econòmicament i socialment Catalunya. Les modificacions legislatives que 
permeten la instal.lació de BCN World garanteixen una injecció de fins a 47 milions d’euros al 
territori. També destaquem que la inversió dels fons social i territorial previst és superior a tota 
la inversió adreçada al Camp de Tarragona en el marc dels pressupostos de la Generalitat 
d’enguany. Donat que ens agradaria un altre tipus d’inversions saltat per condicionar-les al fet 
de que hi hagi un retorn social a un entorn històric molt castigat per la crisi. Per tot això i 
suposant pros i contres, CiU Badia vota abstenció”.        
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Yo me recuerdo un comentario que le hice al Sr. de PXC de que 
ornitorrinco entraba al bar en una parodia filosófica en la que todo era cuestión de precio, todo 
tenía un valor y todo tenía un interés. Y el comentario que yo le haría es que claro, la 
demagogia raya los límites y aprovecharse de la democracia para cargársela es lo que hacen 
esta gente. Y por lo tanto, como es lógico yo no me quiero extender ni darle más importancia a 
este tema, y yo a las propuestas que hace esta fuerza política pues voto en contra, sin ninguna 
duda”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup 
municipal del PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Muy brevemente. Cualquier proyecto, 
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cualquier financiación, cualquier hecho que provoque o que facilite puestos de trabajo, nosotros 
estaremos a favor. La gente me consta, por tener conocidos y familiares que viven tanto en 
Salou, como en Vilaseca, como en Campoclaro...bueno, diferentes lugaresde Tarragona, y la 
gente está esperando con auténtica expectación y con ganas el tener un puesto de trabajo. La 
gente está con los currículums, está haciendo todo aquello que genere un puesto de trabajo, 
que genere el ingreso de unos beneficios en unas casas, en unos hogares que no disponen de 
ellos, nosotros estaremos a favor desde luego, con lo cual votaremos en contra de la moción”. 
 
Intervé la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de l’AEB, que diu: “Gràcies, 
senyora Alcaldessa. Evidentment el Barcelona World no es el nostre projecte. Des de l’AEB 
estem absolutament en contra d’aquest projecte, entenem que qualsevol treball no serveix. 
Fora de aquí a nosaltres es que perdoni’m, senyor Ortiz, anem tard. Perquè es que avui han 
aprovat la llei que permetrà la instal.lació del Barcelona Word. Però es que a més a més a 
nosaltres el que ens sorprèn més es perquè el seu grup municipal en comptes de presentar 
coses tant generals, perquè no ens presenta coses de Badia, perquè a vostès els hi preocupa 
la bombolla immobiliària segons diu en aquesta moció, no han vingut a una sola mesa de la 
vivenda, no els ha interessat, els hi preocupa l’atur juvenil i no ens han presentat mai un 
projecte, i li asseguro que jo m’he pres la molèstia de llegir la seva pàgina web i no se que 
pensen fer amb l’atur juvenil, no ho se. No se que diu el seu programa sobre l’atur juvenil, no 
tinc ni idea. Els hi preocupa les famílies que estan al llindar de la pobresa, però es que vostès a 
la seva pàgina web en el seu programa no ens diuen que faran amb aquesta gent, quina es la 
seva voluntat política. La única cosa que a vostès els hi preocupa és una, i per tant, perdoni 
que no ens creguem aquesta moció. Des de l’AEB ens abstindrem”.   
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme 
i Medi Ambient, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. El grupo municipal socialista, como viene 
siendo desde el principio de esta legislatura, votará en contra de la propuesta realizada por 
PXC, sin entrar a valorar el contenido, simplemente por ser su formación la que lo presenta”. 
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal del 
PXC, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, primero Sr. Argueta dejándonos aparte de 
Ornitorrincos y anécdotas que usted pueda contar, que no vienen al caso, aquí estamos 
debatiendo una moción, usted habla de demagogia y creo que ustedes son los más 
demagogos que pueda haber y lo peor. Con eso ya creo que queda contestado. 
Respecto a la Sra. Cristina Fabregas bueno, nosotros tenemos muchos proyectos, muchas 
propuestas. Ustedes se fijan sólo en el tema inmigración y a lo mejor alguna de las otras vienen 
relacionadas con este tema. A lo mejor solucionando este tema se acabaría no con todos, pero 
si con algún otro de estos problemas. Nosotros no estamos a favor de favorecer a las grandes 
empresas ni a favor de los macro complejos de juego, y tampoco nos vale el que por un puesto 
de trabajo vale cualquier cosa, como hay paro pues venga, como van a contratar gente que 
hagan lo que les de la gana, que paguen los impuestos que quieran, y todo esto no viene por 
querer hacer aquí el macro complejo, es porque se quería hacer en Madrid, decidieron Madrid 
en vez de Catalunya con el Eurovegas, y  un señor de la Generalitat dijo ah, pues yo en 
Barcelona porque como aquí en Catalunya tal, tal, tal, pues yo hago este para joder a los otros 
que quieren el otro. Y ha sido más que un proyecto que tuvieran ya en mente generalizado 
sobre la marcha y lo han sacado, y ya está, nada más”. 
 
Intervé la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de l’AEB, que diu: “Gràcies, 
senyora Alcaldessa. Es que per això li deia, senyor Ortiz, es que vostès tot ho resolen igual, 
llavors no ens expliqui en aquesta moció que li preocupa, perquè no tenen projectE. No tenen 
projecte en l’atur juvenil i no tenen projecte amb la pobresa, no el tenen. Només en tenen un de 
projecte. Per tant, no ens els creiem”.   
 
Pren la paraula la senyora  Montserrat Montañes, regidora del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Més enllà de que no tinguin projectes, senyor Raul Ortiz, el que crec es que el que vostès 
fan és partir d’un diagnòstic equivocat, i per això és impossible desenvolupar un projecte quan 
la culpa d’absolutament qualsevol situació que te a veure amb l’economia d’aquest país està en 
mans d’un determinat col.lectiu. Crec que aquesta mancança de projecte parteix de que aquest 
diagnòstic és absolutament equivocat”.  
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A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal del 
PXC, que diu: “No me ha entendido. No he querido decir que toda la situación venga por lo 
mismo. He dicho que algunas cosas vienen derivadas de ahí, no todo. Otras han sido de las 
grandes empresas, de políticos que han hecho lo que les ha dado la gana, de financiación de 
banqueros y demás. No todo viene de lo mismo, he dicho unas cuantas cosas, sólo eso”. 
 
L’alcaldessa diu: “Si els hi sembla passem a la votación. Sr. Argueta, pasemos a la votación...”  
 
Sotmesa la moció presentada a votació s’acorda rebutjar-la per 1 a favor ( PXC) ,10 vots en 
contra (PSC, PP, 1 ICV-EUiA), i 5 abstencions (4 AEB, 1 CiU). 
 
Es rebutja la moció següent: 
 
Vist que l’acord entre CiU i PSG signat el passat diumenge 30 de març a Tarragona per 
modificar la llei 2/1989 sobre Centre Recreatius Turístics assegura la viabilitat del projecte 
Barcelona World. Aquesta modificació s’aprovarà previsiblement el proper 23 d’abril al 
Parlament, i amb el nou marc legal arribarà la construcció d’un macro-complex turístic am 
hotels, casinos i botigues de luxe al terrenys dels municipis de Salou i Vila-seca. 
 
L’aprovació de Barcelona World comportarà la requalificació dels usos d’aquests terrenys 
propietat de La caixa –que actualment son només residencials-, vist que en ells estava 
projectada la construcció dels xalets. Dels actuals 500.000 metres quadrats edificables es 
passarà a una xifra que es multiplicarà gairebé per 5 fins arribar als 2.475.000, segons es 
desprèn d’una de les disposicions addicionals que han aprovar CiU i PSC. Aquesta ampliació 
indiscriminada del sòl edificable obre les portes a reeditar errors i vicis propis de l’època de 
l’explosió urbanística amb l’especulació immobiliària i el monocultiu del totxo. La requalificació 
es portarà a terme d’una sola vegada en lloc de fer-la tram a tram, una pràctica que remet als 
anys de la irresponsable bombolla immobiliària gestada a finals del segle XX i que havent-se 
perllongat fins l’any 2007 va procurar suculents beneficis als promotors i constructors. 
 
Atès que la rebaixa de la fiscalitat del joc als casinos del 55% actual fins al 10% previst 
afavorirà empreses que manegen altes xifres de negoci i obtenen grans guanys econòmics. 
Aquest descompte fiscal beneficia, doncs, empreses amb un alt poder financer que invertiran a 
Barcelona World, a més dels quatre casinos que hi ha a Catalunya, que en trauran un rèdit 
sense ni tan sols haver fet cap inversió. L’impulsor –el grup Veremonte- posava com a condició 
indispensable per tirar endavant el projecte una substancial rebaixa en la fiscalitat del joc. El 
Govern de Catalunya ha cedit, doncs, davant les exigències dels empresaris del joc i ha acabat 
dissenyant una llei a mida d’aquestes elits minoritàries àvides de beneficis econòmics, i es 
desentén per tant del principi de l’interès general que ha de regir la tasca de legislar.  
 
Atès que la rebaixa fiscal als casinos ja ha despertat l’interès de la resta del sector del joc per 
fer seva aquesta demanda. Europer, l’Associació Independent d’Empreses Operadores de 
Màquines Recreatives de Catalunya, ha demanat que s’estengui l’acord signat diumenge 30 de 
març a Tarragona als bingos i a les màquines recreatives dels bars. 
 
Atès que la laxitud fiscal amb els casinos és un greuge vers els autònoms i les pimes, 
veritables motors de l’economia a Catalunya, que han d’afrontar una pressió discal cada cop 
més elevada amb una facturació a la baixa En plena crisi el casino de Barcelona va ser la 
societat que més guanys va aportar al grup Peralada amb 5,4 milions d’euros en un sol any, i el 
casino de Perelada, del mateix hòlding, en va generar 1,2 milions.  
 
Atès que un dels paràmetres per aplicar rebaixes fiscals a un determinat sector econòmic ha de 
ser que la seva actitud generi un benefici per la societat, i per tant que estigui subjecta a 
l’interès general. Lluny d’això la implantació d’espais de joc com els casinos pot tenir un 
impacte social negatiu en una societat en què l’índex d’atur castiga prop del 25% de la població 
activa i especialment els joves, entre els quals aquest percentatge s’enfila fins el 50%. La 
manca d’horitzons laborals i la desesperació davant les estretors econòmiques pot portar 
aquestes persones a confiar les expectatives de millora a l’atzar i fer que acabin atrapats en 
una espiral de deutes o en la ludopatia. 
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Atès que l’assignació d’un 1% de la inversió màxima revista a Barcelona World per programes 
socials de diversa índole, inclosa la lluita contra la ludopatia, és un gest simbòlic, superficial i 
insuficient davant un problema que s’origina arran de la implantació del citat projecte. La 
veritable responsabilitat social corporativa radica en desenvolupar una activitat econòmica que 
no produeixi perjudicis començant pel propi entorn, no pas en dedicar una ínfima part dels 
guanys a posar en marxa accions de cara a la galeria que busquen netejar consciències i 
preservar la reputació de les empreses l’activitat de les quals genera un impacte negatiu. A 
més el compromís d’aportar l’1% de tota la inversió a programes socials apareix a l’acord 
bilateral de CiU i PSC, però no està previst que estigui inclòs a la llei, per la qual cosa no passa 
de ser un text amb bones intencions sense conseqüències en cas d’incompliment. 
Addicionalment aquesta aportació es preveu difícil d’argumentar davant les firmes que no son 
operadores de joc i ja han donat el sí a la promotora Veremonte per formar part del projecte 
Barcelona World. 
 
Atès que la implantació de Barcelona World perpetua un model productiu que no diversifica 
l’economia i renuncia a un creixement econòmic sostenible. Anys enrere el creixement 
econòmic es va confiar a un sector finit com és la construcció i ara es dipositen les esperances 
en el turisme, amb la qual cosa la dependència de l’exterior s’acreix. 
 
Atès que el model productiu de Catalunya ha d’aspirar a basar-se en el coneixement, en la 
formació qualificada dels treballadors, el valor afegit, la dinamització del teixit empresarial, 
l’aposta per l’I+D+i, la promoció de polítiques industrials i de re-industrialització. 
 
Vist que entre les clàusules que inclou la nova normativa s’accepten els intermediaris, que 
podran concedir crèdit als jugadors. Aquesta mesura obre les portes a que les persones puguin 
esdevenir addictes al joc, gastant recursos dels que no disposen i no podran retornar o que 
tindran dificultats per restituir, i acabin veient-se atrapades en una espiral de deutes o 
abocades a la ludopatia. 
 
Atès que la legislació està patint una sèrie de modificacions que atorga a Catalunya 
condicionants per esdevenir un paradís del blanqueig de capitals per part de la delinqüència 
internacional. Al setembre de 2013 el Govern d’Espanya va aprovar concedir permisos de 
residència als estrangers que adquirissin un immoble per valor igual o superior als 500.000 
euros amb la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització. Amb el desembarcament massiu de la indústria del lloc a Catalunya 
s’estén una catifa vermella a la instal.lació dels braços financeres de les organitzacions 
delictives. 
 
Atès que la primera fase del projecte Barcelona World, que contempla aixecar una zona de 
botigues de luxe, dóna compte que es tracta d’una iniciativa projectada a esquenes de la 
realitat social i econòmica de Catalunya, on el nombre de famílies sota el llindar de la pobresa i 
amb cada vegada menys recursos és creixent. 
 
El model turístic de Catalunya ha de possibilitat l’harmonia entre la població local i el gaudi dels 
turistes i ha de posar en valor el patrimoni natural, paisatgístic, cultural i artístic propi. 
Catalunya ha de ser un espai habitable on els catalans siguin els veritables protagonistes i no 
mers espectadors d’una construcció artificiosa, d’aparador, dissenyada a mida pel turisme d’alt 
poder adquisitiu i privada per a la pròpia població local a l’estil dels resorts de països caribenys. 
 
Por tot l’anterior, el Grup municipal de Plataforma per Catalunya presenta al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Manifestar el rebuig d’aquest Ajuntament al projecte Barcelona World. 
 
Segons: Instar els grups parlamentaris del PSC i CiU a suspendre el pacte que fixa la 
modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, del Consorci del Centre Recreatiu i Turístic 
(CRT), que es materialitzarà el proper 24 d’abril. 
 
Tercer: Instar el Govern de la Generalitat a no abaixar les bases imposables actuals als casinos 
de jocs previstes a la llei 25/1988, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i 
d’adaptació a l’euro. 
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Quart: Donar trasllat d’aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, als 
Ajuntaments de Salou i Vila-Seca i a l’Observatori del Joc de Catalunya. 
 
 
4. MOCIÓ AEB: BADIA CAP A UNA CULTURA DE PAU 
 
Es dóna lectura de la moció presentada pel grup municipal de l’AEB. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB que 
diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. En primer lloc agrair les aportacions del grup municipal de 
CiU i també del PSC. Es per a nosaltres un motiu d’orgull que Badia, mitjançant l’aprovació 
d’aquesta moció, esdevingui un municipi de cultura de pau, i creiem que aquesta promoció de 
la pau, tal com diu la moció, s’ha de fer des d’un punt de vista actiu. Em primer lloc tractant 
l’educació dels nostres infants perquè puguin desenvolupar i resoldre els conflictes de forma 
pacífica, crec que es un element democràtic de primera magnitud. A la moció es parla d’allò 
que alguns no volen sentir, de polítiques d’integració, de polítiques d’ajut, de polítiques de 
solidaritat amb diferents poblacions immigrants i impulsar justament les accions i activitats que 
fomentin el respecte a la diversitat, perquè es això que som les persones: som diversos, som 
diferents cadascú amb la seva manera d’entendre el món i d’expressar-se en aquest món, però 
en tot cas sempre per via pacífica i per via democràtica. Es per això que també posem de 
manifest doncs el relleu que si dona als serveis de mediació i de resolució pacífica de 
conflictes. I finalment, el fet que actuï a favor del desarmament i la desmilitarització, la qual 
cosa esperem que evitin exaltacions militars com les que hem viscut recentment en el nostre 
municipi. Crec que tots nosaltres hem de resoldre els nostres conflictes amb la paraula, i creiem 
humilment que aquesta moció per a desenvolupar Badia com un municipi de cultura de pau, pot 
contribuir a que tots nosaltres puguem resoldre les nostres diferències basades en el respecte 
mutu i la no violència”.    
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal del 
PXC, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, desde PXC estamos a favor de la paz, lo que 
como ha dicho el Sr. Quim hay puntos que habla en la moción que no compartimos para nada. 
Pero bueno, nosotros no podemos estar a favor de una moción donde se está hablando del 
desarmamento y la desmilitarización, para nosotros es necesario ver que en España haya un 
ejército, y todo esto de la moción viene un poco también por el desfile que ha habido en 
semana santa de la legión que para ustedes no lo pueden ver, pero han disfrutado viéndolo 
muchos ciudadanos de Badia, se ha escuchado en muchas poblaciones cercanas como 
Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Sabadell, allí también desfilaron. Para nosotros no vemos 
nada de malo. Una procesión más como cualquier otra que sale, hace su procesión y se van y 
no están llamando al armamento ni a la guerra ni a nada. Esto es una moción que si, que habla 
para la paz, que todo, que ayudar a los paises en conflicto. Pero a lo mejor algún dia el país 
que tiene conflicto es el nuestro, entonces necesitaremos un ejército, porque nunca se sabe. A 
raíz de toda la historia de la vida, desde que el ser humano existe en todas sus diversidades 
que les gustan tanto a ustedes siempre ha habido guerras. Si, por lo que sea. Por poder, por 
territorio, siempre han existido las guerras. Y yo sólo le puedo decir una cosa, Sr. Quim. Si 
usted quiere vivir en paz, prepárese para la guerra”. 
 
A continuació intervé la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, que diu: 
“Gràcies, senyora Presidenta. Però ai, que m’he quedat bastant estorada. En tot cas la 
violència es un criteri absurd de resolució de conflictes. Amb la violència guanya el més fort, no 
el més just. La violència és ineficaç. No resol els conflictes, només els tapa. L’ús de la violència 
ocasiona sempre mals i sofriment. Si en algun moment la guerra podia considerar-se un mal 
menor, avui en dia es, amb tota seguretat, un mal major. L’obsessió per la seguretat crea 
inseguretat. L’armamentisme es un exemple clar. Disposem de la capacitat de destruir la terra 
moltes vegades. El concepte exclusivament militarista de la seguretat es que l’ineficaç comerç 
de la fabricació d’armes alimenta i fa més greus els conflictes. La pau es un concepte positiu 
que s’ha de construir. La pau no és només l’absència de guerra, no es un fet casual, sinó que 
és fruit d’una sèrie de condicions que no son fàcils, però que son imprescindibles si volem 
aconseguir-la i mantenir-la. La pau és difícil i fràgil, però és possible. Demanem que s’iniciï el 
canvi, no que s’acabi avui mateix,i dono les gràcies al grup d’AEB per les aportacions que ha 
fet del grup municipal de CiU. Per tot això, votarem a favor”. 
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Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. El grupo municipal de ICV-EUiA en este Ayuntamiento, como no 
puede ser de otra manera, va a dar apoyo a esta propuesta presentada por la AEB no porque 
esté de moda, es que está en nuestro tarannà político e ideológico de Iniciativa, esto lo 
llevamos en nuestro ADN, la cultura de paz. Hemos desarrollado en este municipio con 
regidores, incluso una regidora que ahora por buena salud se ha dicho, ahora no está sentada 
aquí, campañas en defensa de la paz y  en contra de la guerra, ya sea de los balcanes, de Irak, 
incluso hemos hechos consultas y cosas de esas en la defensa de la paz, en promoverla, en 
resolución de conflictos por el diálogo, con la mediación social. O sea, hemos trabajado y 
seguiremos trabajando este tema, porque lo tenemos y no nos lo creemos de verdad, y nos 
creemos que todo esto se puede conseguir con educación, con respeto, con tolerancia, y 
aceptar lo diferente. Y yo pues no me resta más que decir, aparte que ya lo he dicho al 
principio, que apoyaremos la propuesta, la moción que ahora viene a debate, pues es sumarme 
a la felicitación al grupo municipal de la AEB porque bueno, hace falta. Venga motivada por lo 
que venga motivada, esto es igual, yo quiero que en Badia no desfile en ningún tipo de 
actividad socio-cultural o religiosa la legión”.  
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup 
municipal del PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Nos estamos moviendo en una sociedad 
en la cual los índices de maltrato, bien sea de violencia de género, escolar, familiar, cada vez 
vemos como es mayor, incluso España lamentablemente ocupa el número 1 de todos los 
paises mundiales en cuanto al maltrato animal. Es lamentable. Es lamentable la situación que 
se va desarrollando, por todo ello nosotros consideramos que hay que tomar acciones, hay que 
empezar a hacer algo. No tenemos un Ghandi como para que nos lidere y nos lleve adelante 
en la cultura de paz, y tenemos que hacer actos y acciones y trabajar por nosotros mismos. 
Brevemente y dentro de lo que es la línea, nosotros desde luego que votaremos a favor de esta 
moción, máxime cuando se ha hecho el esfuerzo de determinada frase. De retirarla, claro”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme 
i Medi Ambient, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Em primer lugar agraceder al grupo 
municipal de AEB que aceptara nuestra pequeña aportación al conjunto. En segundo lugar 
informar que votaremos favorablemente a la misma moción, y en tercer lugar creo que nos 
queda un largo camino para cambiar esta cultura cívica y política y encaminarla hacia una 
cultura de la paz, pereo yo creo que estos son los pequeños hechos que van demostrando y 
van acercando más a ese objetivo. Por otro lado para puntualizar, yo creo que aquí el tema de 
prepararse o no para la guerra o para la paz, creo que lo que tenemos que prepararnos es para 
vivir todos juntos y todas juntas e intentar entendernos sin necesidad de amenazar con una 
fuerza bruta al otro para que nos escuche, porque entonces ya si que no estaremos cumpliento 
ese objetivo, sino que más bien es el género humano que va evolucionando afortunadamente y 
dejamos el palo y la piedra, el Cromañón lo dejamos hace ya bastante tiempo, aún nos queda 
algún resquicio de Cromañón pero bueno, lo dejamos hace bastante tiempo y hemos ido 
evolucionando, y yo creo que el objetivo final tiene que ser ese vivir en paz, vivir sin  necesidad 
de amenzar a nadie”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Afegir només que creiem que els violents necessiten la guerra i que davant de 
posicionaments de violència, de guerra, de discriminació, doncs nosaltres apostem per la 
integració, per la solidaritat, per la mediació, per la resolució pacífica de conflictes i per la no 
discriminació, i que davant d’aquells que exhibeixen les pistoles i els fusells, doncs nosaltres 
exposem coloms de pau i llibres”. 
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal del 
PXC, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Ya ha quedado claro nuestro posicionamiento, pero 
decir al Sr. Lancho que no es una amenaza que le haya hecho, es una frase ya hecha que 
viene del ejército, el que ha hecho la mili y está en muchos cuarteles llena de malos y quiere 
vivir en paz, prepárate para la guerra no es amenazar, es simplemente que hoy en dia este 
país no tiene un ejército que lo defienda. Mira lo que está pasando en Rusia y en otros sitios. 
Donde no hay ejército hacen lo que quieren con ese país, tiene que tener un ejército. La legión 
que ha desfilado aquí es una de las mayores de élite de nuestro ejército, con lo cual nosotros 
nos encanta verla desfilar allá donde vaya, nos encanta la legión y no creo que sea nada malo. 
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A nosotros nos encanta la legión y todo lo que tenga que ver con lo militar y a mi 
personalmente no me parece que tenga que ver ni con la violencia ni con nada, es un 
autodefensa que tiene un país con su ejército, todo los paises lo tienen. Incluso paises que os 
gustan tanto, que tienen ejércitos comunista, con frases que decís como del Che, con no se 
cuantos cadáveres a sus espaldas, que no entraré a valorar para no entrar un dilema. No han 
sido pacifistas y adorais vuestras frases en escritos, esto es una frase más, si quieres vivir en 
paz prepárate para la guerra. Contra más sudor hagamos en paz menos sangre derramaremos 
en la guerra, son frases militares que no tienen nada que ver con amenazas, Sr. Lancho. Solo 
decirle eso”. 
 
L’alcaldessa diu: “Bueno, pues puestos a decir frases hechas prefiero aquella de haz el amor 
no la guerra, o pido la paz y la palabra y cosas de estas que son más significativas. Bueno, un 
poco por cerrar el debate decir que me uno al motivo de orgullo y satisfacción del Sr. Quim 
Duran al inicio de su exposición, porque creo que Badia del Vallès es una ciudad que durante 
muchos años se ha caracterizado por fomentar la cultura de la paz, nuestras escuelas también 
fomentan la cultura de paz, hacen celebraciones al respecto. En temas de solidaridad y 
mediación también Badia del Vallès lleva mucho camino andado. Evidentemente no es 
suficiente, y también me gustaría añadir que...bueno, ya lo hemos comentado en la Junta de 
Portavoces, que a veces es muy necesaria la mediación y la palabra para entendernos y para 
entender porque lo que a unos les parece bien o lo ven como algo normal, otros lo 
encontramos contradictorio con lo que compartimos, y yo creo que más allá de prohibiciones a 
veces el diálogo y el explicar porque las cosas las vemos de una manera y no de otra, pues 
hace que confluyamos en muchos planteamientos, y creo que tenemos que hablar con la 
entidad que organizó este acto y explicarle porqué nosotros no compartimos esta manera de 
hacer, desde el entendimiento y desde la palabra. Más allá de que esta moción pueda tener 
una parte en la que el Ayuntamiento se posiciona y se manifiesta en que no permitirá este tipo 
de actos. Yo creo que vale la pena explicar porqué, y escuchar las opiniones de todo el mundo, 
porque no todos opinan de la misma manera, y que en muchas ocasiones pues también es una 
manifestación cultural arrelada de hace mucho tiempo y que para ellos significa otra 
connotación completamente diferente, peero yo creo que es bueno poner encima de la mesa 
porqué nosotros nos posicionamos en contra de este tipo de manifestaciones”.       
 
Sotmesa la moció presentada a votació, s’aprova per 15 vots a favor (PSC,4 AEB, 3 PP, 1 ICV-
EUiA, 1 CIU)  i 1 vot en contra (PXC). 
 
S’acorda: 
 
Atesa la necessitat de Pau que tenen molts països d’arreu el món, que teixien conflictes armats 
des de fa molt de temps sense que la comunitat internacional sigui capaç de trobar-hi 
solucions. 
  
Atesa la necessitat de promoure des dels municipis una veritable i ferma cultura de Pau i 
Solidaritat,  
 
El grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB-CAV) proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
1.- Declarar Badia com a municipi de Cultura de Pau. 
I, com a mostra de la voluntat d’aquesta ciutat de convertir-se en agent actiu a favor de la 
Cultura de Pau, aquest ajuntament es compromet a impulsar les següents línies de treball: 
 

- educar per la Pau. 
 
L’Ajuntament de Badia assumirà un paper actiu en la difusió de la Cultura de Pau i portarà a 
terme les següents iniciatives: 
  
1a.- Divulgarà i difondrà els diversos aspectes que conformen la Cultura de Pau, a través dels 
mitjans de comunicació locals públics i dels privats, donant suport a activitats específiques 
sobre aquestes qüestions. 
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2a.- Adquirirà llibres sobres temes de pau per a les biblioteques escolars i la biblioteca Vicente 
Aleixandre i obrirà seccions específiques. 
 
3a.- Continuarà fomentant i facilitant la tasca d’educació per a la pau a les escoles i instituts. 
 
4a.- Instarà el departament d’Ensenyament per a què no realitzi cap activitat formativa als 
centres educatius amb la presència d’armes. 
 
5a.- Promourà agermanaments amb ciutats de països llunyans i/o ciutats en zones de conflicte 
amb la voluntat de fomentar l’intercanvi i el coneixement mutu. 
 

- Intervenir per la Pau 
 
L’Ajuntament de Badia intervindrà directament en el foment de la cultura de Pau dintre del propi 
àmbit d’actuació, mitjançant les següents mesures: 
 
1a. Afavorirà polítiques d’integració, ajut i solidaritat amb les poblacions immigrants i impulsarà 
accions i activitats que fomentin el respecte a la diversitat. 
 
2a. Establirà serveis de mediació i resolució pacífica de conflictes al municipi, que intervindrien 
quan calgués i estarien integrats per persones amb una sòlida formació en aquests temes. 
 
3a. Portarà a terme cursos de formació adreçats a ciutadans i ciutadanes en temes de 
mediació i resolució de conflictes, així com de respecte a la diversitat. 
 
4a. Ajudarà les poblacions civils de països en guerra o postguerra. 
 
5a. Participarà activament en les xarxes internacionals que aposten per a la promoció i defensa 
dels Drets Humans i la construcció de la Pau. 
 

- actuar a favor del desarmament i la desmilitarització: 
 
L’Ajuntament de Badia es compromet formalment i públicament a prendre tota una sèrie de 
mesures per a convertir-se en agent de pacificació. Per això, assumeix que: 
 
1. No permetrà la instal·lació al terme municipal de Badia de fàbriques d’armament o 
d’equipaments militars o paramilitars. 
 
2. No cedirà instal·lacions municipals ni la via pública per a actes de l’exèrcit u organitzacions 
paramilitars. 
 
3. No permetrà l’exhibició d’elements militars o paramilitars sota l’empara de qualsevol activitat 
cultural, folklòrica o festiva que es realitzi al municipi. 
 
4. No assistirà a actes de caire militar o paramilitar. 
 
5. Es facilitarà informació als joves sobre les opcions alternatives a la defensa armada. 
 
6. Donarà suport i s’adherirà a les diverses campanyes, locals, nacionals, estatals i 
internacionals que afavoreixin el desarmament i la desmilitarització. 
 
 
5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE LA NÚMERO 120/2014 FINS 
LA 265/2014 
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La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
 
Núm. 120/14, de 10 de març, d’autoritzar a la Ditribuidora Internacional de Alimentació, S A 
(DIA), el gual per a càrrega i descàrrega que havia sol.licitat. 
 
Núm. 121/14, d'11 de març, d’atorgar al senyor José Luis González Sama la concessió de la 
targeta d’armes per un període de validesa de dos anys. 
 
Núm. 122/14, d’11 de març,  d’atorgar al senyor Daniel López Hernández la concessió de la 
targeta d’armes per un període de validesa de dos anys. 
 
Núm. 123/14, d’11 de març, d’ d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Carmen Rosa Díaz. 
 
Núm. 124/14, d’11 de març, de deixar sense efecte la Resolució d’inscripció provisional i 
inscriure amb caràcter definitiu l’entitat “Associació Cultural art i vintage Vallès” al Registre 
Municipal d’Entitats amb el número EAC 141-13. 
 
Núm. 125/14, d’11 de març, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 10 de març de 
2014. 
 
Núm. 126/14, de 13 de març, de concessió de llicència urbanística núm. 2014/023, al senyor 
Jorge Córdoba Martínez, per a la realització de les obres que sol.licita en el local comercial 
núm. 119, situat al C/ Menorca, 6. 
 
Núm. 127/14, de 17 de març, de concessió d’una bestreta de 1.400,00 euros a la senyora M. 
del Mar Medina Ponce, sense interès i a compte de la paga extraordinària d’estiu de 2014. 
 
Núm. 128/14, de 17 de març, de concessió d’una bestreta de 586.72 euros a la senyora M. del 
Rocio Matillas Aparicio, sense interès i a compte de la paga extraordinària d’estiu de 2014. 
 
Núm. 129/14, de 17 de març, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros al senyor Jordi 
Jacas Perals, sense interès i a compte de la paga extraordinària d’estiu de 2014. 
 
Núm. 130/14, de 17 de març, de concessió d’una bestreta de 1.587,00 euros a la senyora 
Montserrat Carbonell Rosell, sense interès i a compte de la paga extraordinària d’estiu de 2014 
l’import de 1.269,60 euros, i l’import de 317,40 a compte de la paga extraordinària de Nadal 
2014. 
 
Núm. 131/14, de 17 de març, de disposició de les vacances pendents de gaudir de diferents 
treballadors. 
 
Núm. 132/14, de 17 de març, de concessió d’una bestreta de 500,00 euros al senyor Rafael 
Ortega Rodriguez, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de març de 2014. 
 
Núm. 133/14, de 17 de març, de contractació mitjançant contracte laboral per interinitat, del 
senyor Agustín Collado Garcia com a tècnic informàtic, en substitució del senyor Luis Carlos 
Sánchez Muñoz que gaudeix de permisos derivats de la llei 8/2006, de conciliació de la vida 
familiar i laboral, no abans del dia 27 de febrer i fins el 12 de setembre de 2014. 
 
Núm. 134/14, de 17 març, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 14005719 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. 135/14, de 17 de març, d’ d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Manuela Cuesta Padilla. 
 
Núm. 136/14, de 17 de març, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 17 de març 
de 2014. 
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Núm. 137/14, de 17 de març, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Mohamed El Khal. 
 
Núm. 138/14, de 17 de març, d’aprovar el fraccionament del pagament de deutes tributaris de 
diferents contribuents que ho han sol.licitat. 
 
Núm. 139/14, de 20 de març, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros al senyor José Luis 
Soto Martínez, sense interès i a compte de la mensualitat del mes d’abril de 2014. 
 
Núm. 140/14, de 20 de març, de concessió d’una bestreta de 400,00 euros a la senyora Carme 
Colomer Besga, sense interès i a compte de la paga extraordinària de juny de 2014. 
 
Núm. 141/14, de 20 de març, de concessió d’una bestreta de 100,00 euros a la senyora  
Lourdes Contreras Fernández, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de març de 
2014. 
 
Núm. 142/14, de 21 de març, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 24 de març 
de 2014. 
 
Núm. 143/12, de 21 de març, d’autoritzar a l’AEB a fer ús de la sala polivalent del centre nou 
Antonio Machado, el dia 22 de març per a la celebració d’un acte. 
 
Núm. 144/14, de 21 de març, d’ d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Mokhtar Chtioui. 
 
Núm. 145/14, de 21 de març, d’estimar la reclamació patrimonial interposada pel senyor Josep 
Guasch Ferrer, concessionari de la parada 39-40 del mercat municipal, a causa de la pèrdua 
de gènere per una avaria en el muntacàrregues produïda el dia 14/12/2013, i indemnizar-li per 
l’import de 195,30 euros. 
 
Núm. 146/14, de 21 de març, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona, dins del Pla de 
Concertació per al 2014, diverses subvencions de l’Àrea de Medi Ambient i l’Àrea de Salut. 
 
Núm. 147/14, de 21 de març, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona, dins del Pla de 
Concertació per al 2014, una subvenció de 12.000 euros destinada a finançar les despeses 
derivades del manteniment de l’Oficina Municipal d’Informació a la persona consumidora 
(OMIC). 
 
Núm. 148/14, de 21 de març, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona, dins del Pla de 
Concertació per al 2014, diverses subvencions de l’Àrea d’Acció Social i Cultural. 
 
Núm. 149/14, de 21 de març, de convocatòria del Ple municipal ordinari pel dia 27 de febrer de 
2014. 
 
Núm. 150/14, de 24 de març, 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 març de 2014. 
 
Núm. 151/14, de 24 de març, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 14012676 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. 152/14, de 24 de març, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 14013959 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. 153/14, de 25 de març, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/027, a Agrupació 
Tècnica d’Obres i Serveis, S L, per al desamiantant en l’av. Cantàbric, 11. 
 
Núm. 154/14, de 25 de març, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/028, a Agrupació 
Tècnica d’Obres i Serveis, S L, per al desamiantant en l’av. Via de la Plata, 17. 
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Núm. 155/14, de 25 de març, de concessió d’una bestreta de 600,00 euros a la senyora Noelia 
Manzaneda Gómez, sense interès i a compte de la paga extraordinària d’estiu de 2014. 
 
Núm. 156/14, de 21 de març, d’ d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora M. Paula Vázquez Vallejo. 
 
Núm. 157/14, de 26 de març, d’efectuar el descàrrec de diferents rebuts de tributs per import de 
7.651,04 euros i diferir la comptabilitat al reflex en el compte mensual de l’ORGT. 
 
Núm. 158/14, de 27 de març, de justificar la subvenció atorgada per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per valor de 155.140,00 euros, destinada al projecte “Pla local d’Ocupació per a la 
millora de l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió social”. 
 
Núm. 159/14, de 28 de març, 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 27 de febrer al 27 
de març de 2014. 
 
Núm. 160/14, de 28 de març, d’aprovar la justificació dels ajuts econòmics atorgats per la 
Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria pública per a l’any 2013 del Catàleg de 
Serveis, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
  
Núm. 161/14, de 28 de març, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 31 de març 
de 2014. 
 
Núm. 162/14, de 28 de març, de reconèixer l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
badia del Vallès La Oreneta, com a associació única vinculada funcionalment amb aquest 
Ajuntament . 
 
Núm. 163/14, de 28 de març, d’estimar la reclamació patrimonial interposada pel senyor 
Francisco Javier Heras Rodríguez a causa del trasllat i posterior desguàs del seu vehicle, i 
indemnitzar-li amb l’import de 2.744,00 euros, dels quals l’Ajuntament abonarà 600,00 euros. 
 
Núm. 164/14, de 28 de març, d’anul.lar la infracció de trànsit 1300000111 per haver-se produït 
una errada informàtica. 
 
Núm. 165/14, de 28 de març, de concessió d’una bestreta de 450,00 euros al senyor Blas Rojo 
López, sense interès i a compte de la paga extraordinària d’estiu de 2014. 
 
Núm. 166/14, de 28 de març, de variacions de la nòmina de personal corresponents al mes de 
març de 2014. 
 
Núm. 167/14, de 31 de març, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona, dins del Programa 
Complementari de suport a l’economia local, una subvenció per la rehabilitació d’instal.lacions 
esportives. 
 
Núm. 168/14, de 31 de març, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a 
persones amb disminució, modalitat titular no conductor, al senyor Joaquin Cardona Ramos. 
 
Núm. 169/14, d’1 d’abril, d’estimar les al.legacions formulades i d’anul.lar la infracció de trànsit 
P140769792. 
 
Núm. 170/14, d’1 d’abril, d’anul.lar la infracció de trànsit 1300000122 per haver-se produït una 
errada informàtica. 
  
Núm. 171/14, d’1 d’abril, de sol.licitar a l’Institut Català de les Dones una subvenció de 
12.006,55 euros, destinats a finançar la despesa derivada de la implementació del Pla Local 
d’Igualtat. 
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Núm. 172/14, de 3 d’abril, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/021, a 
CABLEUROPA SAU (ONO), per a la realització de les obres d’una rasa d’1 m., armari i pericó a 
l’av. Burgos, 2,6 i l’av. Eivissa, 14. 
 
Núm. 173/14, de 3 d’abril, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/010, a 
CABLEUROPA SAU (ONO), per a la realització de les obres d’una rasa de 10 m., armari i 
pericó a l’av. Burgos, 28. 
 
Núm. 174/14, de 3 d’abril, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/009, a 
CABLEUROPA SAU (ONO), per a la realització de les obres d’una rasa de 8 m., armari i pericó 
a l’av. Burgos, 8. 
 
Núm. 175/14, de 3 d’abril, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/006, a 
CABLEUROPA SAU (ONO), per a la realització de les obres d’una rasa de 2 m., armari i pericó 
a l’av. Costa Brava, 8. 
 
Núm. 176/14, de 3 d’abril, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/012, a 
CABLEUROPA SAU (ONO), per a la realització de les obres d’una rasa de 5 m., armari i pericó 
a l’av. Mediterrània, 30. 
 
Núm. 177/14, de 3 d’abril, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/019, a ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S L U, per a la realització de les obres de obertura, reposició i 
tancament de rasa per l’estesa de línia subterrània a l’av. Mediterrània, 10. 
 
Núm. 178/14, de 3 d’abril, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/011, a 
CABLEUROPA SAU (ONO), per a la realització de les obres d’una rasa de 7 m., armari i pericó 
a l’av. Mediterrània, 10. 
 
Núm. 179/14, de 3 d’abril, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/008, a 
CABLEUROPA SAU (ONO), per a la realització de les obres d’una rasa de 2 m., armari i pericó 
al C/ de Oporto, 23. 
 
Núm. 180/14, de 3 d’abril, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/007, a 
CABLEUROPA SAU (ONO), per a la realització de les obres d’una rasa de 13 m., armari i 
pericó a l’av. Cantàbric, 33. 
 
Núm. 181/14, de 3 d’abril, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/026, a ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S L U, per a la realització de les obres de obertura, reposició i 
tancament de rasa per l’estesa de línia subterrània a l’av. Cantàbric, 31. 
 
Núm. 182/14, de 3 d’abril, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/020, a ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S L U, per a la realització de les obres de obertura, reposició i 
tancament de rasa per l’estesa de línia subterrània al C/ Santander cantonada av. Burgos. 
 
Núm. 183/14, de 3 d’abril, de renovació de la targeta d’aparcament individual per a persones 
amb disminució, modalitat titular conductor, al senyor Raimundo Peña Rodríguez. 
 
Núm. 184/13, de 3 d’abril, de reconèixer a la senyora Núria Mahugo Griñó el compliment 
del període de carència de sis mesos necessària per tenir dret a la percepció del Plus 
d’Assistència i Puntualitat, amb efectes del dia 1 de desembre de 2013. 
 
Núm. 185/14, de 3 d’abril, d’aprovar la participació al “Curs per al manteniment higiènico-
sanitariès d’instal.lacions de risc davant de la legionel.la” de diferents treballadors. 
 
Núm. 186/14, de 4 d’abril, de d’incoar expedients sancionadors segons la relació 14016818 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. 187/14, de 4 d’abril, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/031, a GAS 
NATURAL DISTRIBUCION, SDG, S A, per a la realització de les obres de construcció d’un pou 
de 65 m. per instal.lar un nou llit anòdic per l’EPC-106-08 situat a C/ La Manxa, entre el 13 i 17. 
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Núm. 188/14, de 4 d’abril, d’autoritzar el senyor Lu Yan Qiu per a l’instal.lació d’una terrassa 
exterior davant el local ubicat a la Plaça Major s/n, local 3, durant el període del dia 1 d’abril de 
2014 fins el 31 de març de 2015. 
 
Núm. 189/14, de 4 d’abril, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones 
amb disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora Guadalupe Reyes Jiménez.  
 
Núm. 190/14, de 4 d’abril, d’aprovar la despesa de 30,00 euros en concepte de quotes 
ordinàries a la comunitat de propietaris de l’av. Costa Brava, 4, immoble on està ubicat el local 
comercial núm. 133. 
 
Núm. 191/14, de 4 d’abril, d’aprovar i subscriure un conveni per a la formació pràctica amb el 
Centre de Secundària Institut de Badia del Vallès. 
 
Núm. 192/14, de 4 d’abril, d’aprovar i subscriure un conveni per a la formació pràctica amb la 
Universitat de Vic. 
 
Núm. 193/14, de 4 d’abril, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 7 d’abril de 
2014. 
 
Núm. 194/14, de 4 d’abril, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor Taouifik 
Arrahali, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 34/13, d’acord amb l’informe del Consell 
d’Empadronament de data 31 de març de 2014. 
 
Núm. 195/14, de 4 d’abril, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor Alfonso 
Luque Moreno, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 32/13, d’acord amb l’informe del 
Consell d’Empadronament de data 31 de març de 2014. 
 
Núm. 196/14, de 4 d’abril, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de la senyora Justina 
Ntongono Mba, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 30/13, d’acord amb l’informe del 
Consell d’Empadronament de data 31 de març de 2014. 
 
Núm. 197/14, de 4 d’abril, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor José 
Salvador Mba Mangue, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 31/13, d’acord amb 
l’informe del Consell d’Empadronament de data 31 de març de 2014. 
 
Núm. 198/14, de 4 d’abril, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de la senyora Jessica 
Olmos Asis, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 33/13, d’acord amb l’informe del 
Consell d’Empadronament de data 31 de març de 2014. 
 
 Núm. 199/14, de 4 d’abril, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de la senyora 
Carmen Rabadán Ordóñez, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 29/13, d’acord amb 
l’informe del Consell d’Empadronament de data 31 de març de 2014. 
 
Núm. 200/14, de 4 d’abril, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor Abdeslam 
Tribak, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 28/13, d’acord amb l’informe del Consell 
d’Empadronament de data 31 de març de 2014. 
 
Núm. 201/14, de 4 d’abril, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de la senyora Maria 
Muñoz Ortiz, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 35/13, d’acord amb l’informe del 
Consell d’Empadronament de data 31 de març de 2014. 
 
Núm. 202/14, de 4 d’abril, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor Juan 
Miguel Alonso Marin, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 27/13, d’acord amb l’informe 
del Consell d’Empadronament de data 31 de març de 2014. 
 
Núm. 203/14, de 4 d’abril, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de la senyora 
Mercedes Cortés Carmona, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 21/13, d’acord amb 
l’informe del Consell d’Empadronament de data 31 de març de 2014. 
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Núm. 204/14, de 7 d’abril, d’aprovar i subscriure un conveni per a la formació pràctica amb el 
Centre de Secundària Institut de Badia del Vallès. 
 
Núm. 205/14, de 7 d’abril, d’atorgar al senyor Juan José Crespo Pinyol la renovació de la 
targeta d’armes per un període de validesa de dos anys. 
 
Núm. 206/14, de 8 d’abril, de designar els locals oficials i llocs públics d’ús gratuït per la 
celebració d’actes de la campanya electoral. 
 
Núm. 207/14, de 10 d’abril, de declarar la caducitat de les inscripcions i donar de baixa en el 
Padró Municipal d’Habitants diferents persones, per haver transcorregut el termini de dos anys 
sense que s’hagi renovat la inscripció a la qual estan obligats els estrangers no comunitaris. 
 
Núm. 208/14, de 10 d’abril, d’aprovar i signar un conveni amb el Centre de Dia Badia del 
Vallès-MUTUAM, per dur a terme activitats d’hidroteràpia adaptada a persones grans. 
 
Núm. 209/14, de 10 d’abril, de paralitzar i arxivar l’expedient 07/14 de baixa d’Ofici, a petició del 
senyor Mohamed El Khal, a quina instància s’havia incoat. 
 
Núm. 210/14, de 10 d’abril, d’ d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Pastor Mbomio Mangue. 
 
Núm. 211/14, de 10 d’abril, de constitució de la Mesa de Contractació del contracte harmonitzat 
del servei de neteja dels edificis municipals de Badia del Vallès. 
 
Núm. 212/14, de 15 d’abril, de substitució en el càrrec d’Alcaldia del senyor Juan Antonio 
Lancho Aceituno durant els dies 17 al 20 d’abril. 
 
Núm. 213/14, de 15 d’abril, de justificar la subvenció d’instal.lacions esportives atorgada per la 
Diputació de Barcelona, per import de 250.000,00 euros per diferents actuacions. 
 
Núm. 214/14, de 24 d’abril, de delegar les facultats per a prestar consentiment 
matrimonial a favor de la regidora Montserrat Carbonell Rosell. 
 
Núm. 215/14, de 28 d’abril, de reconèixer el dret de les senyores Betlem Cuesta 
Cremades i Marisa Espinosa Borrego a la percepció de la part proporcional de la paga 
extraordinària de desembre de 2012. 
 
Núm. 216/14, de 28 d’abril, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 15 
d’abril de 2014. 
 
Núm. 217/14, de 28 d’abril, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 14018396 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. 218/14, de 28 d’abril, de variacions de la nòmina del personal corresponents al mes 
d’abril de 2014. 
 
Núm. 219/14, de 28 d’abril, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 14019505 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. 220/14, de 28 d’abril, de contractar el senyor Ernesto Cañastro Garcia, mitjançant 
contracte d’interinitat amb la categoria d’oficial jardiner, per tal de cobrir la vacant accidental 
originada per la situació de baixa mèdica del senyor Julián Ruiz Tudela. 
 
Núm. 221/14, de 28 d’abril, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros a la senyora Sonia 
Rico Mainer, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de maig de 2014. 
  
Núm. 222/14, de 28 d’abril, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 28 d’abril de 
2014. 
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Núm. 223/14, de 28 d’abril, de contractar diferent personal mitjançant contracte laboral per obra 
o servei determinat, per a la realització de projectes previstos per l’any 2014 en la via pública i 
manteniment d’equipaments municipals, fins el 31 de desembre de 2014. 
 
Núm. 224/14, de 28 d’abril, d’autoritzar el senyor Antonio Real Núñez per a l’instal.lació d’una 
terrassa exterior davant el local ubicat al C/ de Porto, 3, local 13, durant el període del dia 7 
d’abril fins el 30 de setembre de 2014. 
 
Núm. 225/14, de 28 d’abril, de convocatòria de Ple extraordinari de sorteig de components de 
les meses electorals. 
 
Núm. 226/14, de 28 d’abril, de disposició de les vacances de la senyora Noèlia Manzaneda 
Gómez, així com els dies de llicència de permís per casament. 
 
Núm. 227/14, de 28 d’abril, d’autoritzar la concessió de reserva d’aparcament al senyor Emilio 
Vázquez León, davant el seu domicili de l’av. Costa Brava, 8. 
 
Núm. 228/14, de 28 d’abril, de concessió d’una bestreta de 1.000,00 euros a la senyora M. 
Rosario Torrecilla Blanco, sense interès i a compte de la paga extraordinària d’estiu de 2014. 
 
Núm. 229/14, de 28 d’abril, de concessió d'ajuts de fons social segons Conveni i Acord 
regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, corresponents al mes 
d’abril de 2014. 
 
Núm. 230/14, de 29 d’abril, de nomenament interí de la senyora Magdalena Reyes Ballesteros 
amb la categoria de tècnica d’auxiliar de biblioteca. 
 
Núm. 231/14, de 29 d’abril, de nomenament interí de la senyora Mariví Domínguez Díaz amb la 
categoria de diplomada en treball social, a l’efecte de cobrir la vacant de la senyora Antonia 
Albert Peñalver. 
 
Núm. 232/14, de 29 d’abril, d’autoritzar l’OVP a la senyora Manuela Bautista Carmona amb la 
instal.lació d’una parada de 8m2 per a la venda de palmes, els dies 10,11 i 12 d’abril. 
 
Núm. 233/14, de 29 d’abril, de disposició de les vacances del senyor Antonio Núñez Rodríguez. 
 
 Núm. 234/14, de 29 d’abril, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 14020917 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. 235/14, de 29 d’abril, d’aprovar la liquidació del pressupost de 2013 i el Romanent de 
Tresoreria. 
 
Núm. 236/14, de 30 d’abril, d’autoritzar el senyor Felipe Reguera Castro per a l’instal.lació 
d’una terrassa exterior davant el local ubicat a l’Av. Costa Brava, 8 local 83, durant el període 
del dia 1 d’abril de 2014 fins el 30 de setembre de 2014. 
 
Núm. 237/14, de 30 d’abril, d’autoritzar el senyor Lishan Hu per a l’instal.lació d’una terrassa 
exterior davant el local ubicat a l’Av. Costa Brava, 4 local 88, durant el període del dia 1 d’abril 
de 2014 fins el 30 de setembre de 2014. 
 
Núm. 238/14, de 30 d’abril, d’autoritzar la senyora Cristina Obrero, per a l’instal.lació d’una 
terrassa exterior davant el local ubicat a l’Av. Costa Brava, 8, durant el període del dia 1 d’abril 
de 2014 fins el 30 de setembre de 2014. 
 
Núm. 239/14, de 30 d’abril, d’autoritzar el senyor José Alburquerque Hernández per a 
l’instal.lació d’una terrassa exterior davant el local ubicat a l’Av. Burgos, 2,  durant el període 
del dia 1 d’abril de 2014 fins el 30 de setembre de 2014. 
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Núm. 240/14, de 30 d’abril, de concessió de llicència urbanística núm. 2014/030, a la Sra. 
Lorena Gómez Delgado, per a l’arranjament del local comercial núm. 13 situat al C/ La Manxa, 
13. 
 
Núm. 241/14, de 30 d’abril, de concessió de llicència urbanística núm. 2014/040, al Sr. David 
Muñoz Lozano, per a la realització de diverses obres en la vivenda de l’av. Cantàbric, 11, 4è E. 
 
Núm. 242/14, de 2 de maig, 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 27 de març al 29 
d’abril de 2014. 
 
Núm. 243/14, de 2 maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 5 de maig de 
2014. 
 
Núm. 244/14, de 2 maig, d’aprovar el fraccionament del pagament de deutes tributaris a 
diferents contribuents. 
 
Núm. 245/14, de 2 de maig, de desestimar la reclamació patrimonial de la senyora M. Carmen 
Moreno Sánchez, per no existir relació de causalitat entre els fets ocorreguts en la seva 
persona i l’actuació de l’Ajuntament. 
 
Núm. 246/14, de 5 de maig, de nomenar transmissors, representants de l’Administració i 
coordinador de les eleccions al Parlament Europeu 2014. 
 
Núm. 247/14, de 5 de maig, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/018, a ENDESA 
Distribución Eléctrica, SLU, per a la reposició i tancament de la rasa per l’estesa de línia 
subterrània de mitja tensió a l’av. Mediterrània, 30. 
 
Núm. 248/14, de 5 de maig, de delegar les facultats per a prestar consentiment 
matrimonial a favor de la regidora Montserrat Carbonell Rosell. 
 
Núm. 249/14, de 6 de maig, de suspendre el contracte laboral amb el senyor Julián Ruiz 
Tudela, donant compliment a l’ofici rebut de l’INSS per finalització del període d’incapacitat 
temporal de 12 mesos, amb efectes del dia 2 d’abril de 2014. 
 
Núm. 250/14, de 6 de maig, de suspendre el contracte laboral amb el senyor Alberto Garcia 
Garcia, per passar a situació d’invalidesa permanent en grau d’absoluta, amb efectes del dia 12 
de febrer de 2014. 
 
Núm. 251/14, de 6 de maig, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones 
amb disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora Guadalupe Reyes Jiménez. 
 
Núm. 252/13, de 7 de maig, d’autoritzar l’OVP al senyor Victoriano Fernández Amador durant el 
dia 10 d’abril, per a la instal.lació d’una parada de 8 m2 per a la venda de palmes. 
                                                                                                                                
Núm. 253/14, de 7 de maig, d’autoritzar el senyor Héctor Moreno Ariza per a l’instal.lació d’una 
terrassa exterior davant el local ubicat a l’av. Eivissa, 12, durant el període del dia 1 d’abril fins 
el 30 de setembre de 2014. 
 
Núm. 254/14, de 7 de maig, d’autoritzar la senyora Raquel Sánchez Marín per a l’instal.lació 
d’una terrassa exterior davant el local ubicat al C/ de Menorca, 2, durant el període del dia 1 de 
gener fins el 31 de desembre de 2014. 
 
Núm. 255/14, de 8 de maig, de nomenar la senyora Rosa Caballero del Castillo secretària 
accidental durant el període del 9 al 12 de maig. 
 
Núm. 256/14, de 8 de maig, de disposició de les vacances de diferents treballadors. 
 
Núm. 257/14, de 8 de maig, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial núm. 6/2014, 
motivat per la reclamació de la senyora Isabel Latorre Franco, a causa d’una caiguda en la via 
pública. 
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Núm. 258/14, de 8 de maig d’imposar una multa per infracció administrativa per import de 42,00 
euros segons l’article 16 apartats c) i f) de l’ordenança Municipal de Neteja. 
 
Núm. 259/14, de 13 de maig, d’admetre la petició de la senyora Virtudes Regueira Jiménez i 
retornar-li la taxa per matrimoni civil, per no dur-se a terme. 
 
Núm. 260/14, de 13 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 12 de maig 
de 2014. 
 
Núm. 261/14, de 13 de maig, d’ d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Jessica Andrés Gómez. 
 
Núm. 262/14, de 13 de maig, d’ d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Rosa Rodríguez Santiago. 
 
Núm. 263/14, de 13 de maig, d’ d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora M. del Carmen Fernández Martínez. 
 
Núm. 264/13, de 13 de maig, de reconèixer al senyor Angel Aparicio Cruz el compliment 
del període de carència de sis mesos necessària per tenir dret a la percepció del Plus 
d’Assistència i Puntualitat, amb efectes del dia 1 de maig de 2014. 
 
Núm. 265/14, de 13 de maig d’incoar expedients sancionadors segons la relació 14010671 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. 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Antes he comentado algunas de estas Resoluciones en la Junta de Portavoces, y había 
una Resolución que es la 258, que habla de una multa a un ciudadano, y esta multa a un 
ciudadano pues se cita que se incumple una Ordenanza, yo pienso que ha habido un fallo y me 
gustaría que se corrigiera. Ordenança Municipal de Neteja. Esa era una de las preguntas que 
me gustaría hacer. 
Y después tenía otra que está relacionada con el tema de la protecció civil, y es la Resolución 
162, que habla de la legalización de otra asociación, de inscripción en el Registro Municipal de 
Entidades como entidad de voluntarios de la protección civil. Entonces de hecho tenemos 
ahora y teníamos ya inscrita una entidad con un numero de Registro, también con la misma 
explicación, que el número de Registro lo puedo citar que no es ningún secreto, es el 136 del 
año 2012 y claro...¿Qué proceso, cual es el camino que se va a seguir aquí? ¿Cómo se 
plantea esto? Porque de hecho a mi personalmente, pues como es un tema que es como muy 
recurrente, creo que este tema ya lo he preguntado en 3 ocasiones con esta. Y claro, al salir la 
Resolución pues digo, ahora no me puedo callar, porque ya es la tercera vez, y ahora que está 
la Resolución pues hay que dar una explicación  porque, ¿Cómo se está gestando este tema? 
Aunque de pasillo podríamos decir que se han hecho algunos comentarios, pero que me 
gustaría pues a ver cuales son los objetivos que se plantea con la legalización y que vamos a 
hacer con las dos, con una o con otra o si se fusionan y tal. Qué proyectos, que planes 
tenemos. Gracias”.     
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, regidora del grup 
municipal del PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. La Resolución 147/14, queremos 
información de esta Resolución. No, no tenemos. Recibir información. 
153/14 y 154, la empresa Agrupación Técnica de Obras y tal, que está procediendo al 
desamiantado, y queríamos saber también información de como va esta empresa, cual es su 
proceso, como va...información en definitiva.  
172, 173, 174, 175, 176...todas aquellas que tienen que ver con la licencia urbanística para la 
realización de obras en cuanto a la empresa ONO. Teníamos entendido y sino pues me 
corrigen, que había quedado de momento parado el tema de la instalación de esta empresa, 
puesto que había otra oferta por parte de Telefónica. Entendemos que al margen de una 
empresa también se instala la otra, no tiene nada que ver...Vale. Luego independientemente de 
que los vecinos... 
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La 192/14, información bàsicamente de este convenio, del tipo de formación práctica que se 
lleva a cabo y demás. 
La 213/14, de justificar la subvención de la Diputación de Barcelona, no tenemos conocimiento 
de esta subvención de instalaciones deportivas, y básicamente es la mismo, información sobre 
esta subvención de la Diputación. 
En cuanto a la de la Asociación de Protección Civil, lo hemos preguntado en Junta de 
Portavoces, con lo cual ya estamos”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Nosaltres voldríem fer referència a dues Resolucions. La 
primera ja ho ha fet el portaveu d’ICV, seria la 162/14, de reconèixer l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil “L’Oreneta” com única vinculada funcionalment a aquest Ajuntament. 
Nosaltres com hem anat a consultar l’expedient veiem que hi ha un informe de Policia que està 
basat en una instància que ha presentat aquesta Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
“L’Oreneta”. Nosaltres voldríem tenir coneixement de que es el que aquesta associació demana 
específicament que motivi aquest informe de l’inspector en Cap de la Policia. Volem saber què 
demana específicament aquesta associació de voluntaris. Clar, som coneixedors que a nivell 
de la Generalitat hi ha un Decret, el 22/2011, concretament l’article 6.2 que diu el següent: “Els 
plans de protecció civil només poden reconèixer una associació de voluntaris de protecció civil 
al municipi, i correspon als ajuntaments determinar l’associació de voluntaris civils que ha de 
quedar vinculada funcionalment a l’autoritat municipal. Es a dir, volem saber que és el que ha 
demanat aquesta associació concretament a l’Ajuntament, que motiva aquest informe de 
l’Inspector També voldríem saber que és el que motiva que l’Ajuntament resolgui mitjançant 
aquesta Resolució, que sigui aquesta Associació la que quedi vinculada funcionalment amb 
l’Ajuntament de Badia, es a dir, si ha estat per iniciativa d’aquesta associació o no, i en cas de 
que sigui que no, si es de motu propi que l’Ajuntament diu jo vull vincular-me funcionalment i en 
base a què. Clar, sabem que a dia d’avui hi ha dues associacions de voluntaris de protecció 
civil i imagino que l’Ajuntament no reconeixerà una associació perquè l’associació ho demani, 
vull entendre, 1, i 2 voldria entendre que en tot cas abans de pronunciar-se per a vincular 
l’Ajuntament funcionalment amb alguna associació de voluntaris de protecció civil, haurà tingut 
audiència amb les dues existents, perquè sinó crearíem un greuge comparatiu difícilment 
sostenible. Això pel que fa a la 162. 
La 163/14 diu “estimar la reclamació patrimonial interposada pel senyor X a causa del trasllat i 
posterior desguàs del seu vehicle, i indemnitzar-li amb l’import de 2.744 euros, dels quals 
l’Ajuntament abonarà 600 euros”. Anem a pams. En primer lloc crec que aquest Ajuntament 
hauria de fer una anàl.lisi de la pòlissa d’assegurança civil o de responsabilitat civil que te el 
municipi en base a les incidències que any no, més, mes rere mes estem tenint en aquestes 
Resolucions d‘Alcaldia. Es a dir, l’Ajuntament mes rere mes per un motiu o per un altre va 
pagant, va pagant. I clar, l’excusa no pot ser que l’Ajuntament només abonarà 600 euros. Es 
clar, si paga 600 euros i l’empresa ha de pagar el restant fins a arribar a 2.744, doncs suposo 
que l’any que ve aquesta empresa, qual es vulgui renovar aquesta pòlissa de responsabilitat 
civil, doncs suposo que alguna cosa tindrà de dir, i si tu tens una assegurança del teu cotxe i no 
tens cap incidència, tens un preu, i si tu tens aquesta pòlissa d’assegurança del teu vehicle i 
tens 5 incidències, tens un altre preu, i si tens 10 incidències tens un altre preu, i si tens...no ho 
se. Vull pensar. Per tant, ens agradaria fer l’anàl.lisi d’aquesta pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil de com ha anat evolucionant en base a les incidències que mes rere mes 
anem tenint. Principalment el mal estat de la via pública. És un tema recurrent, el mal estat de 
la via pública l’ hem parlat en diverses ocasions i no ens reiterarem amb això. Però és clar, es 
que aquest cas és curiós. A Badia, al carrer hi ha dipòsits de vehicles particulars. Hi ha dipòsits 
de vehicles particulars, hi ha tallers mecànics al carrer, i vostès no actuen. I quan actuen 
s’equivoquen. Ens demanem si en aquesta ocasió el regidor de Policia pensa assumir alguna 
responsabilitat, perquè es a dir, retirar un cotxe de la via pública sense assegurar el total 
procediment correcte, clar aquesta persona diu no no, vostès han agafat el meu cotxe i l’han 
portat al desguàs, i clar a pagar, i a pagar, i a pagar. Es a dir no actuen però quan actuen 
s’equivoquen. Pensen prendre o assumir alguna responsabilitat? Gràcies”. 
 
L’alcaldessa diu: “Només aclarir. Li passaré el llistat de tots els vehicles abandonats que hem 
retirar de la via pública i veuré que el llistat de vehicles retirats que no ha hagut cap tipus 
d’incident son molts, molts i molts com perquè faci l’afirmació de que ens equivoquem, ens 
equivoquem quan no ho fem i quan ho fem ens equivoquem. Compte en les paraules, jo 
sempre li dic, senyor Duran. Quan fa aquestes generalitzacions nosaltres podem assumir que 
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en un moment donat ens hem equivocat, però això elevar-lo a la generalització davant de la 
gent que sempre que retiren un vehicle ho fan malament...vostè ha dit. Vostè ha dit, paraules 
textuals. Vostè ha dit que tenim el carrer ple de vehicles, que no ho fem, i que quan ho fem ho 
fem malament. Aquestes han estat les seves paraules. Ho jo li dic, revisi tot el llistat de vehicles 
que hem retirat de la via pública, encara queden molts més per retirar i ho farem. Tot el llistat 
de vehicles que te, que son un munt, que tot l’any hem retirat de la via pública sense cap 
incident. I ho hem fet bé. I m’està apuntant la regidora que a la Comissió Informativa fins i tot va 
felicitar per la intervenció en aquest tema, amb la qual cosa li prego que rectifiqui les seves 
paraules i que digui que en aquest cas, en aquest cas concret, en aquesta Resolució d’Alcaldia 
concreta, doncs pot ser hauríem de veure que ha passat, quan ho tinguem li respondrem, i 
farem una anàl.lisi com ha demanat de la pòlissa, de l’evolució de la pòlissa i de tot això que 
repercuteix, això li compro. L’altre, permeti’m que li faci una rectificació. 
Respecte el tema de la informació que ha demanat sobre les subvencions de la Diputació de 
Barcelona li farem arribar per escrit, però es la subvenció que demanem per l’OMIC , per 
l’Oficina del Consumidor que demanem cada any a la Diputació de Barcelona dintre del Pla 
Concerta, la demanem cada any pel funcionament normal de l’Oficina del Consumidor. Però 
bueno, li passarem de tota manera més detallada el llistat. 
L’altre son llicències urbanístiques, les obres de retirada d’amiant que fa l’Agència de 
l’Habitatge, no les fa l’Ajuntament, son llicències urbanístiques que es demanen per a poder fer 
la retirada. De tota manera, el regidor ja li passarà tota la informació que tingui sobre com va la 
intervenció. 
Li passaré la informació sobre els convenis que ha demanat. 
El tema de la subvenció que feia referència a les instal.lacions esportives es una subvenció 
antiga que ens han anat renovant, es una subvenció que ve de la legislatura passada. Es una 
subvenció de la Diputació de Barcelona, que el que hem fet ara es la justificació perquè hem 
aprofitat que teníem aquesta subvenció per a fer l’arranjament dels vestidors de les 
instal.lacions esportives que els estem acabant, i el tancament perimetral de la mateixa 
instal.lació. De tota manera li passarem desglossat quina ha estat aquesta justificació de tota la 
despesa que hem feta. 
Li passaré la paraula al senyor Lancho perquè parli un cop més del tema de les associacions 
de protecció civil que surt, evidentment reiterativament cada Ple. Dir que l’altre associació es 
una associació que es va donar d’alta en el Registre d’Entitats però que no va fer la vinculació 
funcional amb l’Ajuntament, amb la qual cosa no es que tinguem dues associacions de 
protecció civil vinculades a l’Ajuntament, ha estat una d’elles la que ha demanat la vinculació 
funcional. Aquest tema de protecció civil té una tramitació determinada fins a arribar al 
reconeixement com cos de protecció civil, i un pas es el reconeixement per part de l’Ajuntament 
d’aquesta vinculació funcional. L’hem fet ara perquè bueno des del moment també que vam 
parlar de protecció civil, sabem que nosaltres fins i tot li vam recomanar a la primera entitat que 
va manifestar la intencionalitat de fundar un cos de protecció civil, que les coses s’havien de fer 
pas a pas, que el cos de protecció civil havia de formar-se primer, de tenir un grup de persones, 
i demostrar una sèrie d’andadura, i aquesta vegada s’ha fet. Nosaltres també tenim 
coneixement ho hem tingut coneixement tots aquest temps que la intencionalitat d’aquesta 
entitat era d’absorbir o de fusionar-se amb l’altre i bueno, li passaré la paraula al senyor Lancho 
que te més informació sobre que jo al respecte”.             
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme 
i Medi Ambient, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Lo mismo que he dicho en la Junta de 
Portavoces y lo mismo que he estado repetiendo en diversas ocasiones cada vez que este 
tema ha surgido. Existen dos asociaciones de protección civil en nuestro municipio, y el 
objetivo que siempre he manifestado pública y privadamente es que estas dos asociaciones se 
conviertan en una única entidad. De hecho el último año prácticamente todas las actividades 
realizadas por parte de la asociación de protección civil L’Oreneta en nuestro municipio, de 
esas actividades han formado parte socios voluntarios de la otra entidad, y no estoy diciendo 
nada que sea un secreto, es público y notorio que han participado, han colaborado y por lo 
tanto entiendo que al final del camino tengamos una única asociación de voluntarios y 
voluntarias. Al margen de eso, yo creo que los problemas que hay detrás creo que son más de 
índole personal, que se deberán solucionar y arreglar, y que es un tema interno de cada 
asociación. Como comprenderá ni yo ni creo que el Ayuntamiento se tenga que inmiscluir en 
los temas de cada una de las entidades que son suyos, y ellos sabrán como gestionarlos o 
como se gestionan sus conflictos. En todo caso yo lo que animo y aprovecho que tengo el uso 
de la palabra y esto quedará grabado, esto es para decir que a nivel de voluntariados nadie 
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sobra, que yo creo que lo que tenemos que conseguir es que en nuestro municipio el cuerpo de 
voluntarios de protección civil el dia que se constituya finalmente se dote de vecinos y vecinas 
de nuestro municipio que tengan, no solamente la voluntad sino también la fuerza, la energia 
para participar y ser vecinos comprometidos, más allá de lo razonable y en esa línea hay que 
trabajar. Yo creo que nadie sobra, punto uno. Punto dos, creo sinceramente que este 
Ayuntamiento no se tiene que meter en los conflictos internos da cada asociación. Y punto 3, 
yo creo que lo que tenemos que conseguir al final es que tengamos el cuerpo de protección 
civil y organizado con una asociación que lo nutra, de acuerdo con las necesidades que tenga 
Badia. Y ya está. Todo lo demás se lo pasaremos por escrito, en breve, no hay problema”.     
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Me gustaría apoyarme en una de las frases que ha dicho Lancho sobre de que aquí nadie 
sobra. Yo creo que el cuerpo de protección civil pues yo pienso que tiene que ser y existir. 
Tendría que crearse y tendría que motivarse y animar a que la gente participase, pero los 
representantes de los ciudadanos, yo soy un representante de los ciudadanos porque estoy 
sentadito aquí, no porque yo quiera sentarme aquí, a mi los ciudadanos me han votado como 
todos los 17 que estamos aquí, para que estemos aquí. Entonces, un tema de estos 
importante, que pienso que no sobramos para que en este tema como en otros, haya 
información clara y transparente. Clara y transparente, repetiré esas palabras. Por varias 
razones. Porque yo no me puedo enterar por la calle o en la calle de este informe del Jefe de la 
Policia Local de Badia del Vallès. Yo no me puedo enterar de eso a petición de una entidad. Y 
cuando he dicho que es reiterativo el tema, porque para mi es importante el tema, es porque yo 
creo que necesitamos promocionar no sólo esto, a lo mejor le podríamos llamar de otra 
manera. Yo en algún momento dado planteaba, no se si lo recordais, planteaba incluso formar 
aquel grupo de voluntarios de la sabiduría y cosas de estas, compartir experiencias de los 
mayores que enseñen a los más jóvenes, a los niños. Y entonces claro, yo lo que creo es que 
tal como se ha ido gestando el tema, la protección civil o a no ser que hagamos borrón y 
cuenta nueva, nace tocada. Y nace tocada ya de...por no decir de muerte, pero ya nace coja 
como yo. Y yo literalmente soy cojo. Pero nace ya tocada la protección civil, y eso a mi me 
preocupa seriamente. Me preocupa seriamente porque yo lo he planteado y en algunos casos 
ha habido hasta evasivas en las respuestas, y yo no quiero que esto vuelva a suceder, porque 
nos estamos ya cargando antes de nacer el cuerpo de la protección civil, y esto no lo permitiré 
yo, porque yo soy un representante de los ciudadanos, y yo voy a hablar con las entidades, y 
creo que nosotros aqui lo que se nos ha...de alguna manera en los debates principales se nos 
ha excluído, y eso es a lo que yo me opongo”. 
 
L’alcaldessa diu: “Mire, Sr. Argueta, voy a hablar claro. No, por matar el tema ya. Lo siento, lo 
siento. Le voy a decir una cosa. Yo creo que el tema no nace tocado, ni nace herido de muerte, 
yo creo que además el cuerpo de protección civil, la asociación de protección civil L’Oreneta lo 
está haciendo bien no, lo siguiente. Creo que ha hecho un trabajo desde el principio para 
quitarnos el sombrero. Creo que esta ciudad y nosotros como representantes de la ciudad que 
tenemos que hablar en clave de ciudad, porque es nuestra responsabilidad, la defensa de los 
intereses colectivos y priorizar por encima de cualquier interés personal un interés colectivo, 
nuestra obligación como representantes de la ciudadanía es conseguir la finalidad última de la 
creación de este cuerpo, que es contar evidentemente con un cuerpo de protección civil. A mi 
me da igual que el presidente se llame Paco, o el presidente se llame Pepe, mientras la 
asociación de protección civil sea un cuerpo en condiciones, y haya hecho los pasos que tiene 
que hacer. Creo que el problema que se nos presenta aquí es que si el presidente se llama 
Pepe o el presidente se llama Paco. Y lo voy a decir muy claro. Si nadie lo quiere decir ya lo 
digo yo. El problema de la protección civil es si el presidente se llama Pepe o el presidente se 
llama Paco. Y le digo, Sr. Argueta, que yo en ese debate no voy a entrar. SI usted quiere 
entrar, es lícito. Y si usted quiere defender que sea Pepe en lugar de Paco, dígalo claramente. 
Pero yo no voy a entrar más en este tema. El cuerpo de protección civil, ahora mismo 
asociación de protección civil L’Oreneta, ha hecho los pasos que tenía que hacer para su 
definitiva constitución, se ha nutrido de personas a las que aprovecho para agradecer su 
contribución a los actos que han tenido lugar en esta ciudad, desinteresada, voluntaria y sin 
cobrar un solo duro. Han aportado su tiempo, han aportado su tiempo, han aportado sus 
uniformes y han aportado su dedicación. Y ahora mismo están trabajando con muchísima 
ilusión en la cursa popular, porque quieren estar en esta ciudad. Y aunque sólo sea por eso, y 
por respeto a las personas que ahora mismo están dedicando su tiempo a trabajar por esta 
ciudad, no debemos elevar lo que creo que es anécdota, a un problema que tenga la 
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protección civil de Badia del Vallès. Yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Usted habla de 
que la información clara y transparente, de que si se ha enterado de un informe...Mire, la vida 
municipal está llena de expedientes y llena de informes, de mil expedientes y de mil informes, a 
los que no damos ningún tipo de importancia porque es la tramitación normal de la actividad 
municipal. Si les tenemos que dar todos los informes que emiten todas las áreas, todos los 
servicios, todos los administrativos y todos los técnicos de la casa, de absolutamente todos los 
trámites administrativos normales y del funcionamiento ordinario de esta casa, no tendría 
tiempo usted ni en 7 vidas de mirárselos. Ente informe le preocupa, ¿Por qué? Porque ha 
habido una persona que le ha dicho que le preocupa, que ahora mismo ese informe esté, 
porque esta asociación ahora mismo está vinculada funcionalmente al Ayuntamiento, que es lo 
que no quieren. Y ya lo digo yo para que no lo diga usted ya lo digo yo. Entonces no creo que 
sea una cosa de que tengamos que informar porque es una tramitación administrativa, 
nosotros no hemos elevado a un tema político. Porqué creo que no lo es. Creo que no lo es, 
hay un problema determinado en esa entidad y es un problema interno de la entidad, el 
Ayuntamiento no tiene porque entrar. No tiene porque entrar en un Pleno municipal a analizar 
si hay un informe del policía, cuando es una tramitación normal administrativa de un 
expediente. Lo que tendría que preocuparnos es si esta asociación ha pedido eso y no se 
hace, se para, bueno puedo entender que ahí haya una preocupación porque las cosas no 
vayan bien, pero que las cosas sigan su cauce normal no se porque nos tiene que preocupar, 
lo preocupante sería que no siguiera su cauce normal. Entonces yo que de verdad que le ruego 
que si tiene cualquier duda al respecto del tema de protección civil, de su constitución, pues le 
rogaría que nos lo dijera en otros foros, no emplear tiempo de este Pleno para analizar este 
problema. Problema yo le digo que desde nuestra perspectiva no hay ninguna. Bajo la 
perspectiva del equipo de gobierno no hay ningún problema. Es más, tenemos una relación 
estupenda, con una colaboración exquisita, y con una implicación tremenda. Por tanto, es que 
no entiendo que problema hay, Sr. Argueta. De verdad que no lo entiendo”.        
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme 
i Medi Ambient, que diu: “Básicamente yo creo que aquí la clave está, que ya que se ha 
empezado a hablar claro, creo que esta asociación L’Oreneta es una asociación que las 
primeras cosas que ha hecho ha sido ofrecerse como interlocutores a todas las entidades del 
mundo cultural y deportivo de nuestro municipio para hablar con ellos, y que los tengan como 
referente para poder poder colaborar con las actividades de su asociación. Lo primero que ha 
hecho. Lo segundo ha sido ponerse en contacto con todos los grupos municipales del 
Consistorio...y si hay alguno con el que no haya sido así...para explicar sus objetivos, su idea 
de trabajo, lo que quieren, lo que no quieren hacer, y poder tener no solamente como 
interlocutores al grupo de gobierno, en este caso el PSC, sino abrirse a todas las formaciones 
políticas del municipio. ¿Por qué? Porque entienden que no es una cuestión de un partido u 
otro, sino que es una cuestión de ciudad. Me consta que han hablado sino con todos, con la 
inmensa mayoría de grupos municipales. Han estado colaborando voluntaria y 
desinteresadamente con la mayoría de entidades que les han pedido colaboración, y han 
estado ahí. Por lo tanto, yo creo que el convertir esto aquí...yo creo que lo que va a ser el tema 
central o casi central, creo que es un error. Otra cosa es, debemos ponernos una vez acabado 
el proceso participativo, coger el tema de la protección civil y ponerlo en el centro del debate, 
pongámoslo, constituyámoslo. Cap problema. Yo creo que eso se puede hacer sin ningún 
problema, y luego dejar que cada entidad solucione sus problemas internos como crea 
conveniente.        
A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. En primer lloc dir que l’AEB no entrarà tampoc a tractar els 
assumptes interns de cada associació. Això correspon a cada associació, només faltaria. 
Simplement sobta que l’Ajuntament es vinculi funcionalment amb algú, a petició d’aquest algú, 
que no sigui l’Ajuntament de motu propi. En tot cas...sí. I com apunta el company, pot cantar 
precedent. 
I respecte a la consideració pel tema aquest del trasllat i desguàs, simplement corregir a la 
presidenta de la Comissió d’Economia i Serveis Generals, perquè jo no els vaig felicitar, jo vaig 
manifestar la meva sorpresa i desprès els vaig felicitar perquè actuessin. I manifesto la meva 
sorpresa perquè no actuaven. Dic home, si resulta que sí que retiren cotxes de la via pública. 
Hi ho celebro, clar que ho celebro que es retirin cotxes de la via pública que s’han de retirar de 
la via pública, evidentment. I ja està, gràcies”. 
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Pren la paraula el senyor Juan Carlos Santervas, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Que entendemos y podemos compartir lo que dice la Sra. Alcaldesa pero claro, si no fuera 
esta asociación y fuera la otra...¿Me explico? La asociación de parados aquí en Badia, 
legalmente constituida...ahora mismo hay dos, y pasar a estar en la misma situación, convenio 
con una porque colabora y con la otra no, sería también...no se, que se entienda la postura de 
la AEB. Dándole la razón de que si, es un problema interno. Por otra parte, pero también si 
ocurriera en otro tipo de asociación no lo veríamos bien, que quede clara nuestra postura”. 
 
L’alcaldessa diu: “A ver, vuelvo a aclarar. El cuerpo de protección civil se constituye según 
marcan las normas a las que ha hecho referencia el Sr. Quim Duran. Como las normas marcan, 
no puede haber 7 asociaciones de protección civil. El cuerpo de protección civil es una. Para 
que exista el cuerpo de protección civil primero hay una asociación de voluntarios de protección 
civil. Evidentmente podrían haber 7, pero cuerpo de protección civil hay uno. Entonces, en este 
proceso la entidad tiene que hacer una evolución para convertirse en protección civil. En este 
caso no es que estemos...no hay un proceso de concurrencia competitiva de dos entidades de 
protección civil que están haciendo lo mismo, y que las dos piden una vinculación funcional. 
Todos sabemos cual es la historia de estas asociaciones y de como hemos llegado a donde 
hemos llegado. Entonces, dicho esto, como la entidad se ha fusionado teóricamente, luego 
tiene sus problemas internos, pero teóricamente se había hecho un único cuerpo, en el que las 
personas que integraban la otra entidad están haciendo de voluntarios de protección civil en 
esta entidad, esta entidad ha tomado entidad en el sentido de que ha tenido un número mayor 
de voluntarios, y que se ha constituido como una asociación que está trabajando en la ciudad, 
ahora mismo la otra asociación, como asociación de voluntarios de protección civil, no está 
trabajando como asociación de voluntarios de protección civil en esta ciudad. O sea, no es el 
Ayuntamiento quien tiene que decidir o triar entre dos opciones. Ahora mismo la única entidad 
que ha cumplido con esos pasos y que ha pedido la vinculación funcional es esta. Lo demás es 
un problema interno, es lo que quiero dejar encima de esta mesa, que no es que hagamos 
ahora mismo un triaje. Evidentemente en el inicio de la anterior entidad...bueno, no tengo que 
explicar la historia que todos la conocemos. En fin, yo dejaría el tema donde está y hechas las 
aclaraciones pertinentes...Ara no ho se si el procediment ha sido de parte, de oficio...caben las 
dos posibilidades. Lo desconozco y por tanto no le puedo contestar. Pero bueno, en cualquier 
caso todos conocemos la historia y como está”.         
 
 
2. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, fa quatre precs: 
 
2.1 Obres Plaça Sardana 
 
Gracias, Sra. Alcaldesa. Yo tenía un par de ruegos. En primer lugar me gustaría saber o 
preguntar sobre las obras que se están realizando en la Plaza de la Sardana. 
 
2.2 Instal.lacions ONO 
 
En segundo lugar, diversos vecinos nos han manifestado su estado de inseguridad que ellos 
sienten a través de que esta empresa nueva de telecomunicaciones ONO está haciendo unas 
nuevas instalaciones en las fachadas de los bloques de la ciudad, y con unos enganchaderos a 
las paredes que pueden facilitar a los delincuentes subir, y se ha comprobado y se ve que esos 
cables y esos enganches de montañeros que han puesto pueden soportar un peso 
considerable de las personas que puedan subir ahí, considerable. Entonces a mi me gustaría, 
porque yo se que a lo mejor la instalación de esto no es una ilegalidad, pero si que puede ser 
motivo de hacerse un planteamiento de como revisar esto y a lo mejor instar a la empresa u 
obligar a la empresa a que cambie las instalaciones de esta forma porque son visibles, y que 
cualquiera se puede pegar un salto y empezar a gatear por ahi, una persona de estas 
características. En segundo lugar me gustaría hacer esto de que nos hagamos un 
planteamiento porque esto empieza a ser, y dada la situación que estamos viviendo, un tema 
de preocupación social en la ciudad.  
 
2.3 Recollida animals 
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Y en tercer lugar me gustaría hacer una pregunta relacionada con los animales que alguna vez 
nos encontramos muertos: un gato, un perro en la calle. El protocolo de retirada de esto, 
porque llega un momento que ha llegado alguna queja de que se han encontrado alguna 
paloma o algún gato o algún perro muerto en la calle y que han pasado horas en recogerlo, y 
que lo han recogido, y muy recientemente parece ser que el fin de semana, un vecino en un 
piso de la ciudad entre las 11 y las 12 del sábado, un perro se cayó y lo tuvo que recoger la 
guardia urbana y los mossos de esquadra. Entonces me gustaría saber más o menos, el último 
ejemplo es como una anécdota, pero si que me gustaría saber el protocolo de procedimiento 
de la empresa encargada de la retirada y recogida de estos animales fallecidos o muertos o 
matados, por cual sería el procedimiento de recogida de estos animalitos muertos  
 
2.4 Parking C/ Saragossa 
 
Tengo un cuarto ruego, que este si que es un ruego de carácter urgente. El parking...este ya se 
hizo también en otro Pleno, se resolvió y ahora vuelve a estar lo mismo. El parking de la calle 
Zaragoza requiere de una intervención urgente.     
 
El senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, fa     
 
2.5 Pàrking 
 
Bé, es que ja no sabem si en aquest apartat del Ple l’hem d’anomenar precs i preguntes o 
l’hem d’anomenar el dia de la marmota, com aquella pel·lícula. Perquè preguntem una cosa, al 
mes següent tornem a preguntar la mateixa cosa, dos mesos més tard tornem a preguntar la 
mateixa cosa i així estem. Bé, anem a començar pel pàrking, perquè es clar, ja fa mesos que 
els hi hem preguntat per quan pensen enllestir la constitució de la comunitat de propietaris del 
pàrking que fa, creiem recordar, set anys que hauria d’haver estat constituïda. Mentrestant, tots 
els ciutadans i ciutadanes de Badia del Vallès, gràcies a la seva gestió, doncs continuem 
pagant tots pel que utilitzen només alguns. Perquè recordem que el pàrking es d’ús privatiu, 
llavors seria, quan pensen constituït de nou la comunitat de propietaris? Perquè es clar, l’última 
factura es de manteniment de les portes automàtiques del pàrking. Ara son 1.338 euros, però 
es clar, per què he de pagar la part proporcional de 1.338 euros per una cosa que no és meva? 
Es que no és meva. I fa 7 anys que estic pagant la part proporcional de totes aquestes factures 
del pàrking. 
 
2.6 Barrera sònica.    
 
La barrera sònica. El dia de la marmota. Fa dos mesos en aquesta mateixa sala, en aquest 
mateix punt, els hi vam demanar que fessin una valoració de l’obra de la barrera sònica. I 
vostès van dir que no, no, no, una valoració no es pot fer fins que l’obra o estigui acabada. 
Doncs bé, l’obra ja està acabada, i els hi demanem que facin aquesta valoració que van defugir 
en el seu dia, i que ens diguin si creuen que aquesta obra està correctament executada, pel 
benestar de tots els ciutadans i ciutadanes. La barrera sònica. 
 
2.7 D N I 
 
Els DNI. Que quan les coses bé també els felicitarem. Els felicitem per la seva laxitud en la 
mesura del DNI, la qual cosa apunta que potser no era una mesura tant necessària, i que 
gràcies a la resposta ciutadana contrària, sembla que vostès han estat laxes en aquest sentit. 
Per tant, felicitats. El DNI. 
 
2.8 L’amiant 
 
L’amiant. Ja en alguna publicació havíem fet referència a com s’havia estat tractant l’amiant de 
la nostra ciutat. Hem presentat mocions diverses pel tema de la retirada de l’amiant. Llavors, 
vostès a l’última Comissió Informativa d’Urbanisme confirmen que totes les tuberies de Badia 
son de fibrociment. Que les tuberies de Badia son de fibrociment, no totes, perdó. La primera 
cosa es que van dir que ens passarien l’informe de les tuberies de fibrociment i no ens han 
passat l’informe, i voldríem que ens passessin aquest informe el qual creiem tenir dret. En tot 
cas, sobre el tema de l’amiant i les tuberies de fibrociment, la pregunta seria que què pensa fer 
l’Ajuntament al respecte, perquè d’una o altra manera aquestes tuberies de fibrociment siguin 
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retirades, vull dir que no anem a entrar perquè ja ho vam fer en el seu moment, sobre les 
conseqüències, les greus conseqüències que pot tenir per a la salut de tots i totes. L’amiant. 
 
2.9 Liquidació pressupost 2013 
 
I l’últim tema fa referència a la liquidació de l’any anterior. I és simplement demanar-li a l’equip 
de govern i a la seva màxima representant específicament que si us plau, que frenin 
l’optimisme. Perquè es clar, es pot fer una gestió més o menys acurada i correcta, i es pot tenir 
superàvit. Si, si. Es pot tenir superàvit. Jo també puc tenir superàvit i diners al banc sinó vaig a 
comprar al súper. Si no vaig a comprar al soper tindré els diners al banc. Però potser els meus 
fill tindran fam. Es clar quan un veu l’estat de la via pública, doncs potser caldria frenar 
l’optimisme i se que no li agrada. Bé, és cert que el resultat pressupostari de 2013 ha esta 
positiu, 184.000 euros, si li ajustem 319.000 euros, però també és cert que l’Ajuntament te 
drets pendents de cobrament per un import superior a 1.900.000 euros, i que ha de pagar per 
un import superior a 3.220.000 euros, per tant simplement la consideració de que frenem 
l’optimisme.  
 
L’alcaldessa diu: Bueno, jo contestaré la part que em toca sense entrar a aprofundir perquè ho 
hem parlar 200.000 vegades i vostè fa la interpretació que li dona la gana. Una de les coses 
que veu que li explico, perquè li explico moltes coses perquè vostè entengui que es la 
liquidació, com funciona un ajuntament. Se que no li agrada aquest to condescendent, però de 
vegades en determinades coses, em molesta i ho sento molt, se que es molt poc elegant per 
part meva que en públic i davant de la seva gent digui una cosa...no, no siguem optimistes 
perquè clar, es que...com si nosaltres estiguéssim guardant els diners a sota el colchón i 
deixem de gastar en coses importants quan vostè es el primer que en totes les reunions de 
comunitat diu la paraula màgica que se l’ha après com un mantra “hem de generar estalvi net”. 
El que està vostè parlant que nosaltres fem tant malament es generar estalvi net, amb la qual 
cosa bueno...si vostè repeteix això com un mantra en totes les reunions de veins i després diu 
que home, no siguem tant optimistes. Jo entenc que a vostè li fa ràbia que estem fent una bona 
gestió econòmica, però com a oposició perquè no ens pugui fer cap retret més enllà del que 
està dient, però tergiversar d’aquesta manera, home...em sembla poc seriòs. Té moltes coses 
que criticar, moltes, moltes coses de gestió, moltísimes. Però bueno, tergiversar determinades 
coses doncs no em sembla cuanto menos, elegante. De tota manera es la seva opinió al 
respecte evidentment, ja parlarem del compte general quan s’aprovi en aquest Ple, i parlarem 
d’això que vostè està dient de drets reconguts, ja li tornaré a explicar què significa. Els drets 
reconeguts, els pendents de pagament, tot això, perquè tingui realment una idea del que estem 
parlant i no transmeti coses que no son...bueno. Que no son les que toquen. 
Li donaré la paraula al senyor Juan Antonio Lancho perquè contesti la resta”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme 
i Medi Ambient, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Sobre los ruegos, las obras de la Plaza La 
Sardana, lo expliqué en Comisión Informativa, está lo que se iba a hacer que es reparar las 
zonas que están en peor estado, tapar algún alcorque que es obra que tampoco tiene ninguna 
utilidad, y en cuanto acaben de ahí después de fiesta mayor se irán a la Bética a hacer la 
eliminación de las barreras arquitectónicas de los bloques. 
Sobre ONO. Son las comunidades las que dan la autorización a ONO, a digital cable a colocar 
el condicionado o a colocar una antena. Son ellas las que dan la autorización para que eso 
suceda. El Ayuntamiento en este caso no da ninguna autorización ni la deniega, por lo tanto 
deben ser las comunidades las que valoren que es lo que se va a hacer en su comunidad, y 
valorar si eso es bueno o malo para ellos. De todas formas lo miraremos pero a ver, aquí tienen 
que ser las comunidades las que tengan la sartén por el mango y decidan si les dejan o no a la 
compañía de turno hacer la instalación. 
Sobre el protocolo de animales se lo pasaremos. Hay un protocolo y un seguimiento, se le 
pasará. 
El parking de Zaragoza ya lo teníamos anotado para hacer el saneamiento. 
El dia de la marmota, parking de Burgos y barrera sónica se le contestará por escrito para que 
lo tengan y esté tranquilo. Es una acción en este caso mia. Barrera sónica informarle que 
efectivamente si que se ha finalizado, se ha dado por finalizada la misma. Nos llegará la 
memoria técnica del proyecto que será repartido para que lo tengan, junto con un estudio 
sonoro de la afectación para poder tener una valoración, de todas formas ya anuncio que este 
lo está haciendo la Generalitat de Catalunya y por lo tanto nosotros pediremos uno aparte 
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también para contrastar, y en cuanto lo tengamos podremos valorar objetivamente y 
subjetivamente también lo que ha sido el final de la obra, no más. 
Y ya está. Sobre las tuberías de agua, en ningún caso dijimos que la mayoría o el 100% estén 
compuestas, sino que por la historia que tiene Badia y los años que lleva, pues obviamente el 
material es el que usaban en aquella época”. 
 
L’alcaldessa diu: “En qualsevol cas hem parlat amb l’Entitat Metropolitana perquè dintre del 
projecte del Pla d’Inversions d’ATLL tingui prioritari el canvi de canonades progressiu de la 
nostra ciutat per adaptar a la normativa vigent. En qualsevol cas també per a tranquilitzar que 
el fet de que sigui o que tinguin fibrociment en les propies tuberies no afecta a la salubritat, sinó 
hi ha una intervenció concreta en un punt determinat, però evidentment s’han de treure i hem 
demanat la retirada progressiva, però son molts metres de canonada i les han anat fent 
progressivament. En el moment que tinguem informació de quan podem començar les obres de 
reposició de tot el clavegueram, de totes les tuberies i les canonades, li farem arribar perquè ho 
hem demanat a l’Àrea que ens ho facin, la retirada de les tuberies, el canvi. 
En quan a la barrera sònica dir que evidentment nosaltres no estem contents en quan a la 
ubicació de molta part de l’estructura de la barrera. Nosaltres valorarem realment quan ha estat 
el veritable impacte per a millora de la qualitat de vida de la nostra gent en el moment en que 
ens arribi les proves sonores, perquè si que és cert que hem tingut sobretot de la presa del puls 
de la gent , hi ha gent que si que ens ha dit que han minimitzat molt en determinats punts 
l’impacte real de l’aqùstica, en d’altres punts han dit que no, d’altres punts no estan contents 
sobretot perque és veritat que a la part de baix s’ha menjat molt terreny de la nostra ciutat que 
no preveien en el moment en que ens van arribar els plànols de la Generalitat no vam preveure 
o ningú no ens va dir que es menjaria tant de terreny. A nosaltres no ens ha agradat, i farem 
arribar la queiza oportuna en quan a l’acabament físic d’allò que no se’ns havia dit del tot com 
quedaria. Jo crec que per a fer una valoració acurada i per a tenir una resposta, s’ha de veure 
en el seu conjunt perquè es una obra que afecta a molts punts, es una obra d’un km de 
longitud, i en el moment en que tinguem veritablement quin ha estat l’impacte de la reducció, 
doncs farem la valoració més positiva o més negativa. En qualsevol cas compartim el malestar, 
sobretot en determinats punts que ha quedat fatal, ja ho reconeixem, i en d’altres punts 
bueno...la gent està més contenta. Pero farem una valoració general tant bon punt tinguem 
aquest informe”.     
 
A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Que no es tan difícil respondre. A veure, el tema del pàrking 
nosaltres volem saber quan es constituirà la comunitat perquè el conjunt de ciutadans deixin de 
pagar. Llavors es una qüestió de gestió que m’ho pot dir que si, que estan constuituint però el 
mes que ve tornarem, i potser d’aquí a dos mesos, i potser al setembre també. Per tant el que 
en certa manera els hi volem dir si us plau, es un tema que fa molt de temps que s’arrossega i 
s’ha de resoldre, es això el que volem, no volem altra cosa.  
El tema de l’amiant. No es tracta de fer...ja m’agrada que parli amb ATLL per prioritzar l’acció 
de substitució d’aquestes canonades. Es això que volem saber. Es a dir, si, detectem els 
problemes però volem veure quines son les sol.lucions i com es pot contribuir perquè 
sol.lucions siguin una realitat. Per tant, si vostè diu que parlen amb ATLL per a prioritzar la 
substitució de les canonades, doncs ja ens agrada sentir això. Llavors, el tema més enllà de 
valoracions tècniques que vostès fan o farem tots plegats en el seu moment, nosaltres el que 
demanàvem era una valoració política, si els ha agradat. Ja m’ha dit que en alguns casos no 
però es clar, el tema tècnicament de soroll ja sabem des de l’any 2001 que no es resoldrà d’un 
5è pis en amunt. Tots ho sabem i vostès ho saben, i els estudis diran exactament el mateix. 
Però si que és cert que més enllà del tema del terreny hi ha hagut molts veins que han 
manifestat el seu malestar per la pèrdua de llum solar que han tingut, per no fer referència a la 
tant parlada i fins ara desconeguda, suposo que perquè és petita, coberta vegetal. Ja veurem 
en què quedarà aquesta coberta i el seu manteniment. 
I per acabar i sense ànim de generar cap mena de tensió, evidentment que hem de generar 
estalvi tots i totes com a ciutadans i totes les administracions haurien de generar estalvi per a 
poder invertir, això és evident. Això s’ha fet enguany i ens hem de felicitar, vull dir que hem de 
felicitar els Serveis Tècnics de la casa, però situem, coneixem la realitat econòmica de la casa, 
situem una dada en el seu context. Es això el que volem transmetre”.       
  
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
són les dinou hores i cinquanta-cinc minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono 



 30 

fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa 
 


