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ACTA DE  LA  SESSIÓ  DE  CONSTITUCIÓ  DE  L’AJUNTAMENT  DE  BADIA  DEL 
VALLÈS CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015

A Badia del Vallès quan són les 12 hores del dia 13 de juny de 2015, es reuneixen a la 
sala  de  sessions  d’aquest  Ajuntament,  de  conformitat  amb  l’article  195  de  la  Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en concordança amb 
l’article 37.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els regidors que el 
passat dia 3 de juny van ser proclamats electes per la Junta Electoral de Zona com a 
conseqüència dels resultats de les últimes eleccions locals que van tenir lloc el 24 de 
maig  de  2015,  convocades  pel  Reial  Decret  233/2015,  de  30  de  març,  que  a 
continuació es relacionen, que constitueixen la totalitat dels regidors electes d’aquesta 
Corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució 
de l’Ajuntament, assistits per mi, la Secretària General de la Corporació, que dono fe 
de l’acte, i per l'Interventor.

REGIDORS ELECTES ASSISTENTS:

Sra. Eva Maria Menor Cantador
Sr. Rafael Moya Camarón
Sr. Josep Martínez Valencia
Sra. Montserrat Jiménez Molina
Sr. Iván Sanz Pérez
Sra. María Encarnación Rodrigo Morales
Sr. Antonio Rodríguez Yañez
Sra. María José Granados Martínez
Sr. Joaquim Jesus Duran Redondo
Sra. Maria Teresa Carceller Labaleta
Sr. Alvaro José Pacheco Comino
Sra. Ruth Escolà Sánchez
Sr. Miguel Rodríguez Rosillo
Sra. Elisabet Ruiz Romero
Sr. José Pérez Jiménez
Sra. María Pilar Paz Sierra
Sra. Saray Muñoz Contreras

Assisteix la Secretària general, la senyora Carme Coll Gaudéns i l’Interventor, senyor 
Raúl López Borrás.

Ambdós  funcionaris,  la  Secretària  General  i  l’Interventor,  assisteixen  amb  la 
documentació  a  què  es  refereix  l’article  36.2  del  Reglament  d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.

Declarada  oberta  la  sessió,  la  senyora  Secretària  procedeix  a  cridar  els  Regidors 
electes de major i menor edat amb l’objecte de constituir la mesa d’edat, la qual, de 
conformitat amb l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim 
Electoral  General,  en  la  seva  redacció  actual,  i  l’article  37.3  del  Reglament 
d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les  corporacions  locals,  estarà 
constituïda pel Regidor electe de major edat, senyor Antonio Rodríguez Yañez, que 
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actuarà com a President, i pel Regidor electe de menys edat, senyor Iván Sanz Pérez i 
per la Secretària General de la Corporació que actua com a secretària de la Mesa, la 
qual els convida perquè ocupin els llocs destinats a l’efecte, restant així constituïda la 
mesa d’edat.

Per ordre del senyor President de la mesa d’edat, la senyora Secretària dóna lectura a 
les disposicions aplicables a la constitució dels nous ajuntaments, establertes en els 
articles 194 i següents de la Llei orgànica del règim electoral general 5/1985, en la 
seva redacció actual, en concordança amb l’article 37 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

A continuació, per la senyora Secretària general, es procedeix a la lectura del nom i 
cognom de cada un dels regidors electes que assisteixen a la sessió, els quals, d’un 
en un, i atès que ja s’ha comprovat prèviament les credencials, i acreditada la seva 
personalitat davant la secretària procedeixen a ocupar els seus escons.

Tot  seguit,  i  una vegada comprovat  que tots  els  regidors  electes han formulat  les 
declaracions  a  les  quals  es  refereix  l’article  75.5  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, pel senyor President de la mesa d’edat es 
sol·licita que si existeix algun regidor afectat per alguna de les causes d’incompatibilitat 
previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General i altra legislació concordant, 
ho manifesti en aquest moment. No efectuant-se cap declaració per part dels regidors, 
s’entén que aquests no es troben afectats per cap de les causes d’incompatibilitat 
sobrevingudes amb posterioritat a la seva proclamació, previstes en els articles 202 i  
203, de la Llei 5/1986, de 19 de juny i altra legislació aplicable.

Acte seguit el President de la mesa d’edat convida als Regidors i Regidores a posar-se 
drets i sol·licita que per la senyora Secretària es procedeixi a la lectura de la fórmula 
de jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d’abril, el text literal de 
la qual és el següent:

“Jureu  o  prometeu  per  la  vostra  consciència  i  honor  complir  fidelment  les 
obligacions del  càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Badia  del  Vallès,  amb 
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?”

A continuació per la senyora Secretària es procedeix a nomenar cada un dels regidors, 
els quals, d’un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la Constitució i  
a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la manera següent:

Sra. Eva Maria Menor Cantador: Si, prometo
Sr. Rafael Moya Camarón: Si, prometo
Sr. Josep Martínez Valencia: Si, ho prometo
Sra. Montserrat Jiménez Molina: Si, prometo
Sr. Iván Sanz Pérez: Si, ho prometo
Sra. María Encarnación Rodrigo Morales: Si, ho prometo
Sr. Antonio Rodríguez Yañez: Si, prometo
María José Granados Martínez: Si prometo
Sr. Joaquim Jesus Duran Redondo: Si, prometo per imperatiu legal
Sra. Maria Teresa Carceller Labaleta: Si, ho prometo per imperatiu legal
Sr. Alvaro José Pacheco Comino: Si, ho prometo per imperatiu legal
Sra. Ruth Escolà Sánchez: Si, ho prometo per imperatiu legal
Sr. Miguel Rodríguez Rosillo: Si, ho prometo per imperatiu legal
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Sra.  Elisabet  Ruiz  Romero:  Prometo por imperativo legal,  cumplir  el  cargo ante la 
Constitución, hasta que el pueblo inicie un proceso constituyente en el que se hagan 
cumplir los derechos sociales y las libertades públicas
Sr. José Pérez Jiménez: Si, per imperatiu legal, ho prometo
Sra. María Pilar Paz Sierra: Sí, lo prometo por imperativo legal
Sra. Saray Muñoz Contreras: Sí, lo prometo

Seguidament  el  senyor  Rodríguez,  President  de  la  mesa  d’edat  declara  constituït 
l’Ajuntament de Badia del Vallès, i assenyala que tot seguit es procedirà a l’elecció 
d’Alcalde/ssa de la ciutat entre els membres de la corporació que encapçalen llurs 
corresponents llistes, i amb aquesta finalitat dóna la paraula a la senyora Secretària, 
qui explica que es realitzarà mitjançant el procediment de votació secreta, en la que 
cada  regidor  electe  dipositarà  el  seu  vot,  en  relació  a  les  candidatures  que  es 
presentin,  en  l’urna  destinada  per  a  aquesta  finalitat,  essent  elegit  Alcalde  o 
Alcaldessa, de conformitat amb allò disposat a l’article 196, de la Llei Orgànica 5/1986, 
de 19 de juny, del Règim electoral general, el candidat que obtingui la majoria absoluta 
en la primera votació i, en el seu defecte, el candidat de la llista que hagi obtingut més 
vots en les eleccions.
Després d’això, i a requeriment de la presidència de la mesa d’edat els grups amb 
representació municipal, faran una intervenció per l’ordre següent, de menor a major 
número de vots aconseguits el passat 24 de maig, tanmateix la presidència prega que 
en  la  seva  intervenció  manifestin  si  presenten  la  seva  candidatura  a  l’Alcaldia  de 
l’Ajuntament.

El senyor Rodríguez president de la mesa d’edat dona la paraula a la senyora Saray 
Muñoz Contreras, regidora del Partit Popular, que diu: “No, nosotros no presentaremos 
candidatura”. 

El senyor Rodríguez president de la mesa d’edat dona la paraula a la senyora Elisabet 
Ruiz  Romero,  regidora  del  partit  Badia  en  Comú,  que  diu:  “Sí,  nosotros  si 
presentaremos candidatura”.

El  senyor  Rodríguez president  de la  mesa d’edat  dona la  paraula al  senyor  Quim 
Duran Redondo, regidor del partir Alternativa d’Esquerres per Badia, que diu: “Bon dia, 
i gràcies a totes i tots per la vostra presència en aquesta sala de plens. L’Alternativa 
d’Esquerres presentarà candidatura a l’alcaldia. En primer lloc, voldríem començar la 
nostra intervenció agraint el vot a les mil tres-cents quaranta nou persones que han 
donat suport a l’Alternativa d’Esquerres per Badia i que han fet possible que les cinc 
regidores de l’AEB siguin avui aquí. Gràcies. Cada vegada som més, cada vegada 
més fortes. L’AEB creix des de fa molts anys en nombre de vot, en percentatge de vot, 
en regidores i el que és més important per a nosaltres, en suport social. L’AEB hi és 
per  a  canviar  aquesta  ciutat,  i  quan  la  ciutadania  ho  vulgui  majoritàriament,  la 
governarem  entre  totes.  Personalment,  vull  agrair  el  seu  suport  a  l’assemblea  de 
l’AEB, companys i companyes de viatge en totes aquestes situacions. Volem felicitar i 
desitjar sort a totes les regidores que avui han pres possessió. Si d’alguna cosa estem 
especialment orgullosos és de l’absència de feixistes, racistes, xenòfobs e intolerants 
en aquesta sala de plens. Encetem una nova legislatura que com totes estarà ben 
plena de reptes per a aquesta ciutat. Hauríem volgut començar amb la notícia d’un 
acord en la modificació de la llei de creació de Badia que blindés el nostre finançament 
i el reconeixement del dèficit estructural fiscal de la ciutat. Malauradament la recança 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Convergència i Unió no ho ha fet possible i 
treballarem a partir de ja per a aconseguir-ho, plegats, a partir del 27 de setembre amb 
el  nou  govern  a  Catalunya.  Presentem alcaldable  perquè  tenim un projecte  propi. 
Presentem candidatura a l’alcaldia des del convenciment que l’AEB és necessària per 
a la nostra ciutat. Arribem a aquest ple d’investidura sense cap acord polític contra 
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natura amb forces que representen tot el contrari del que és i serà l’AEB. Refermem la 
nostra voluntat ferma de treballar amb tothom, però no tot s’hi val. Actuarem amb la 
veritat, transparència i nivell crític constructiu que ens caracteritza i ens reafirma com a 
grup. Més enllà d’aquesta situació política conjuntural, des de l’AEB volem treballar 
contra l’atur i la precarietat amb el suport a l’economia social. Volem construir un altre 
model de relacions econòmiques més just i igualitari, on la riquesa sigui repartida entre 
tothom, utilitzant l’ajuntament per a treballar en aquesta direcció. Donar eines a les 
persones sense una feina digna i oferir-los possibilitats i sortides. L’economia social ha 
de ser un dels eixos juntament amb la formació i la recuperació de serveis públics 
d’aquest  treball.  Des de l’AEB treballarem per a recuperar els serveis  públics,  uns 
serveis públics que han de respondre a donar cobertura als drets de les persones i a 
les necessitats colectives. A Badia molts d’aquests serveis han estat privatitzats. El 
resultat  ha  estat  que  els  serveis  han  patit  un  retrocés  en  qualitat,  han  fomentat 
pèssimes  condicions laborals  i  en  molts  casos s’han encarit,  a  més d’escapar  del 
possible control dels ciutadans. Per tot això treballarem per a la recuperació d’aquests 
serveis per a la seva gestió pública. Des de l’AEB defensarem mesures d’urgència 
contra la pobresa, alimentació, habitatge, energia i la tolerància cero a la corrupció. Els 
ajuntaments  són  la  part  de  l’administració  més  propera  als  ciutadans  i  no  poden 
desentendre’s  de  la  situació  precària  que  viuen  moltes  persones.  Cal  prioritzar 
mesures que puguin pal·liar el més urgent sense oblidar el treball de fons per atacar 
les causes d’aquesta situació. Des de l’AEB defensarem la participació ciutadana com 
a eina bàsica d’intervenció política. A l’ajuntament es prenen decisions que afecten a 
tots i  totes     i  cal enfortir la participació ciutadana, la transparència i  l’accés a la 
informació a l’ajuntament com la gran eina de presa de decisions, i no només a nivell 
institucional sinó vestint una xarxa d’entitats forta, que permeti  aquesta participació. 
Per  tant,  la  implicació  amb els  moviments  socials  és  una  peça  clau  en  la  nostra 
manera  de  fer  i  d’entendre  la  política.  Defensarem  la  promoció  de  les  energies 
alternatives de proximitat i un model de mobilitat sostenible. A l’AEB volem una ciutat 
integradora i ben cohesionada socialment. Volem que a Badia hi visqui tothom i s’hi 
senti ben acollit, respectat i formant part de la comunitat. Treballem perquè Badia sigui 
inclusiva, i  tothom pugui desenvolupar el  seu projecte vital  amb plena autonomia i 
sense barreres arquitectòniques ni socials. Promovem la nostra cultura i la identitat 
nacional, així com la integració activa en igualtat en iguals condicions i amb plens drets 
de les persones que s’incorporin a viure a la nostra comunitat. Pensem globalment i 
actuem  localment,  es  per  això  que  ens  impliquem  i  estem  en  contacte  amb  els 
moviments  socials  internacionals,  que  practiquem  la  solidaritat  entre  pobles  i 
comunitats de manera recíproca, que intercanviem experiències més enllà del nostre 
àmbit local i comarcal. Volem transformar el món en què vivim per fer-lo més just, més 
sostenible i igualitari, però som conscients que no podem pretendre un mon millor sinó 
treballem cada dia per fer-ho possible al nostre voltant. Defensem un altre manera de 
fer política, no son professionals ni pretenem ser-ho. Ens dediquem a la tasca pública 
en interès de tots, com un servei a la comunitat. Volem recuperar el valor de la política 
com quelcom que és cosa de tots i totes, superant la desafecció dels ciutadans a la 
mateixa. Des de l’ajuntament volem defensar els drets dels ciutadans a decidir sobre el 
nostre  futur  col·lectiu.  Hem de poder  decidir  sobre  els  temes més importants  que 
afecten al nostre municipi. Per tots els motius esmentats l’AEB presenta candidat a 
l’alcaldia en aquesta sessió d’investidura. Visca l’Alternativa d’Esquerres per Badia, 
visca Badia del Vallès”. 

El senyor Rodríguez president  de la mesa d’edat dona la paraula al senyor Rafael 
Moya Camarón,  regidor  del  Partit  Socialista,  que diu:  “Buenos días.  Hoy debemos 
elegir  a  la  persona  que  debe  presidir  el  consistorio  de  nuestra  ciudad  para  los 
próximos 4 años. Los vecinos, el 24 de mayo, escogimos mediante nuestro voto, a 
nuestros representantes para formar este consistorio. El PSC ha vuelto a ganar las 
elecciones,  volviendo  a  ser  la  fuerza  más  votada.  Dos  mil  seis  personas  han 
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depositado la confianza en el Partido Socialista para seguir gobernando esta ciudad. 
El resultado es claro y por tanto entendemos que es nuestra responsabilidad formar 
gobierno y presidir este pleno. Por eso, presentamos como candidata a Eva Menor”.

El President de la Mesa d’Edat senyor Rodríguez diu: “Finalitzades les intervencions 
les candidatures presentades són les següents:

- Badia en Comú: Elisabet Ruiz Romero
- Aternativa d’Esquerres per Badia: Joaquim Jesus Duran Redondo
- PSC: Eva María Menor Cantador

Seguidament  el  President  de  las  mesa  explica  com  es  procedirà  a  l’elecció  de 
l’Alcalde/ssa  de  l’Ajuntament.  S’utilitzaran  els  sobres  i  paperetes  que  estan  a 
disposició de cada regidor, i els regidors hauran d’introduir el seu vot a la urna segons 
vagin sent cridats per la secretària.

Una  vegada  efectuada  la  votació  es  procedeix  a  realitzar  l’escrutini,  la  secretària 
llegeix en veu alta les paperetes, el resultat del qual és comprovat per la mesa d’edat i  
anunciat pel senyor Antonio Rodríguez, i és el següent:

- Elisabet Ruiz Romero: 3
- Joaquín Jesús Durán Redondo: 5
- Eva María Menor Cantador: 8

Vots emesos: 16
Vots en blanc: 1

El senyor Rodríguez president de la Mesa d’Edat diu: Davant d’aquest resultat, queda 
proclamada com a alcaldessa de l’Ajuntament  de Badia  del  Vallès la senyora  Eva 
María Menor Cantador.
I com és preceptiu abans de jurar o fer la promesa, li pregunto: Sra. Eva Maria Menor 
Cantador accepta el càrrec d’Alcaldessa de la ciutat de Badia del Vallès?

La senyora Eva Maria Menor Cantador diu: Sí, ho accepto.

La secretària de l’Ajuntament llegeix la fórmula d’acatament a la Constitució legalment 
establerta, el text literal de la qual és el següent:

“Jureu  o  prometeu  per  la  vostra  consciència  i  honor  complir  fidelment  les 
obligacions del  càrrec d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Badia del  Vallès,  amb 
lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?”

A continuació l’Alcaldessa electe, senyora Eva Maria Menor Cantador emet la seva 
promesa de respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya mitjançant 
la manifestació següent:

Si, ho prometo.

Després d’això, el President de la Mesa d’edat, senyor Antonio Rodríguez Yañez fa 
entrega a l’alcaldessa de la vara de comandament i la Sra. Eva Maria Menor Cantador, 
passa a ocupar la presidència d’aquest Ajuntament.
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L’alcaldessa senyora Eva Maria Menor Cantador diu: “Gràcies a tothom. Ara procediré 
a donar la paraula als portaveus dels diferents grups polítics municipals de menor a 
major, invitant-los a donar si ho desitgen una explicació del seu vot.

Pren  la  paraula  la  senyora  Elisabet  Ruiz  que  diu:  “Desde  Badia  en  Común  y  en 
reciente asamblea escasamente a menos de tres cuartos de hora, se me ha hecho 
llegar la intención de manifestar la más sincera gratitud hacia todos los ciudadanos 
que han depositado la confianza en Badia en Común y en todo el equipo. Recalcar 
que  nosotros  nuestro  mandato  será  mandar  obedeciendo,  en  asamblea  abierta  y 
ciudadana, participativa, y que obedeceremos de la mejor manera con rigurosidad, 
haremos una oposición digna de todos los ciudadanos y ciudadanas de Badia  del 
Vallés y intentaremos construir puentes en todos aquellos acuerdos que al interés de 
la  ciudadanía  le  suponga  un  beneficio  para  Badia  del  Vallés  y  sus  ciudadanos, 
construyendo siempre, intentando sumar y o sea, unidad y sobre todo trabajar por los 
derechos sociales,  las libertades públicas y  la  igualdad.  Muchas gracias por  estar 
todos aquí, independientemente de ser votantes o no de Badia en Común. Gracias por 
creer en la democracia”.

L’alcaldessa senyora Eva Maria Menor Cantador,  dona la paraula al  senyor Rafael 
Moya, portaveu del grup del PSC, que diu: “Buenos días. Somos conscientes que no 
tenemos mayoría absoluta, y que esto obligará a un diálogo constante y permanente. 
El  reto  que  afrontamos  es  tener  un  gobierno  municipal  dialogante,  abierto  y 
comprometido con la ciudadanía, basado en tres ejes, buen gobierno, transparencia y 
participación  ciudadana,  políticas  para  las  personas  y  la  ciudad  que  queremos. 
Tenemos proyectos y no debemos renunciar a ellos a pesar de la crisis.  Debemos 
seguir dando respuesta a nuestros vecinos, porque la primera puerta a la que llaman 
es a la de su ayuntamiento, y debemos optimizar nuestros recursos para responder a 
nuestros vecinos como se merecen. Decía Einstein hace unos años “quien atribuye a 
la  crisis  sus  fracasos  y  penurias  violenta  su  propio  talento  y  respeta  más  a  los 
problemas que a las soluciones”. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia, 
el inconveniente de las personas y algunas políticas es la pereza para encontrar las 
salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es rutina y una 
lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada 
uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, es poner 
sobre la mesa de operaciones, desguazarla, diseccionarla, reventarla. Por el contrario, 
no afrontarla, acallarla, es avivarla. No nos lo podemos permitir, acabemos de una vez 
por todas con la única crisis que es la tragedia de no querer luchar por superarla, y el 
partido socialista lo va a hacer.  Porque si  no salimos todos y todas no será justo, 
porque no se puede quedar nadie en el camino, por eso nuestro reto es colectivo. Y 
este es nuestro reto, un reto encabezado por Eva, una mujer luchadora, trabajadora, 
dialogante e inconformista, como ella dice, enamorada de esta ciudad, con talante, 
pero sobre todo, con mucho talento, porque sabe de la enorme responsabilidad que 
conlleva el cargo, y no le asusta, porque tiene las ganas y energía necesarias para 
liderar y construir las complicidades que esta ciudad necesita para afrontar los retos de 
futuro. Por todo esto, el partido socialista de Badia del Vallés y el grupo municipal que 
aquí representamos, hemos propuesto a Eva Menor como alcaldesa de Badia”.

Pren  la  paraula la  senyora  Eva Menor  Cantador,  que diu:  “Bé,  bon dia  a  tothom, 
regidors i regidores, familiars, amics i amigues, veïns i veïnes de Badia del Vallès. Avui 
iniciem una nova legislatura, una nova etapa per la nostra ciutat. Una nova etapa fins i 
tot per la política, per fer política amb majúscules. En els darrers anys hem après molt, 
perquè hem treballat molt i perquè hem escoltat molt. Hem après el que s’ha de fer i el 
que no s’ha de fer mai. És un dia important per a totes les persones que hem decidit  
amb la nostra presa de possessió del càrrec, agafar un compromís de treball amb la 
nostra ciutat. Gràcies als badiencs i  badienques que van participar en les darreres 
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eleccions municipals. Celebrem l’increment de la participació a les eleccions, sempre 
es  un símptoma de salut  democràtica.  Gràcies  a  la  ciutadania  que ha escollit  als 
representants que avui prenem possessió, i com no, especialment, a las dos mil sis 
persones que han fet possible que el PSC sigui la força més votada, que han renovat 
la confiança en el nostre projecte amb més recolzament que a les darreres municipals, 
i per tant, han confiat en mi per desenvolupar aquesta responsabilitat al capdavant de 
l’alcaldia, responsabilitat que avui reprenc amb més il·lusió que mai, i amb la força que 
donen els bons resultats. Però també agafo la responsabilitat amb humilitat, i amb tot 
el respecte a les diferents opcions polítiques que formen part d’aquest consistori i que 
representen les diferents opcions que han rebut  suport  de la  ciutadania.  Començo 
estenent la mà a totes les forces polítiques que vulguin construir una Badia millor, amb 
una voluntat clara de diàleg i enteniment per construir un projecte polític per Badia, i 
sobre tot, i el més important, amb la voluntat d’escoltar la ciutadania per la que estic 
disposada a treballar de valent des d’avui mateix. Vull aprofitar aquesta intervenció per 
felicitar i  donar les gràcies als regidors i  regidores que avui agafin de debò aquest 
compromís, i vull també posar en valor a aquelles persones que han pres la decisió de 
dedicar el  seu temps i  esforç pel  bé comú.  Però  que no se’ns oblidi,  que per  ser 
mereixedors d’aquest reconeixement hem de demostrar al llarg de tota la legislatura, 
que la única motivació que ens ha fet donar un pas endavant és la de millorar l’entorn 
en el què vivim, la de contribuir a construir una societat millor, i ens queden quatre 
anys  per  demostrar-ho.  La  ciutadania  demana  un  altre  manera  de  fer  política,  i 
nosaltres hem d’estar  disposats a contribuir a aquests canvis.  Tenim a les nostres 
mans, la oportunitat de demostrar que la política és una eina transformadora, que la 
política serveix al bé comú, que la política no és un repartiment de cadires o de sous, 
de demostrar que amb la política es pot transformar el mon en el què vivim, que la 
política serveix per aconseguir la igualtat, la solidaritat i la justícia social. La darrera 
legislatura, quatre anys molt durs per la nostra ciutat, ens hem adonat que la veritable 
força  d’un  municipi  com el  nostre  és  la  de  la  construcció  comuna,  escoltant  a  la 
ciutadania  i  dialogant  entre  nosaltres.  I  ho  hem  pogut  constatar  en  el  procés  de 
modificació de la Llei de finançament o en els temes d’habitatge, que hem anat amb 
una única veu. No hem pogut aconseguir tot allò que ens havíem proposat, però hem 
donat passos,  passos importants que haurem de reprendre aquesta legislatura des 
d’avui mateix, treballant de valent i sent bons polítics. Pepe Múgica expresidente de 
Uruguay, explicó en una entrevista lo que a su entender son los requisitos de un buen 
político. El primero es la honradez intelectual, ser capaces de reconocer que existen 
limitaciones enormes que no nos permiten hacer todo lo  que quisiéramos,  no hay 
mejor lenguaje que la verdad de lo que son las cosas. Decir la verdad y tener sentido 
de la autocrítica y de la crítica, pero de la crítica constructiva y responsable, saber 
cuando nos equivocamos para mejorar.  Pero reconocer que en nuestras manos no 
está cambiarlo todo, no significa que debamos resignarnos o conformarnos, sino ser 
conscientes de que los pequeños cambios, los cambios lentos, son los más efectivos, 
y que nuestro objetivo tiene que ser conseguir una ciudad mejor, siendo realistas pero 
con determinación, reivindicación, trabajo y lucha. Segundo, un buen político no debe 
estar cegado por la convicción de que su razón es la única, y que los demás son los 
que se equivocan, porque el que piensa que tiene razón en todo es inflexible y se 
convertirá  en  una  apisonadora  que  aplastará  todo  lo  que  encuentre  a  su  paso. 
Tenemos que dialogar, acordar, también disentir y discutir, pero desde el respeto a la 
diferencia y con voluntad constructiva. Tercero, un buen político es el que considera la 
política como una herramienta para alcanzar el bien común, que es el de todos y de 
todas, y que cree en la necesidad del acuerdo, del diálogo, del pacto, del contrato 
social,  que  tiene  vocación  de  servicio  público  y  antepone  siempre  los  intereses 
colectivos a los individuales  o  de partido.  Y yo me comprometo a ser  una buena 
política, a cumplir con estos tres requisitos y también exigir a todos los regidores y 
regidoras que también lo sean. Me comprometo a ejercer la alcaldía con honradez 
intelectual, a buscar canales de consenso y cooperación con todos los grupos de este 
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consistorio, desde la confianza y la reciprocidad. Seré abierta y dialogante pero firme 
en mis convicciones personales, y exigiré de todos y cada uno de los integrantes de 
este pleno, que antepongan los intereses de esta ciudad, a los intereses personales y 
partidistas  y  que  el  respeto  a  los  derechos  humanos  la  igualdad  de  trato,  la 
convivencia,  la  cohesión  social,  la  transparencia  en  la  gestión  y  la  participación 
ciudadana  sean  los  principios  básicos  e  inexcusables  que  regirán  las  decisiones 
municipales y nuestro comportamiento como cargos electos. Como candidata del PSC 
me presenté a las elecciones municipales para ser la alcaldesa de todos y de todas, el 
de todas las personas, escuchando sus necesidades y sus propuestas, desde todas 
las visiones porque todas son importantes, y deben participar en el diseño de la ciudad 
que queremos. Desde la visión de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, de 
las  mujeres,  de  los  hombres,  de  nuestros  mayores,  en  definitiva  porque  creo 
firmemente  que  las  ciudades  las  construyen  las  personas  que  las  habitan.  Me 
comprometí y me comprometo a elaborar un plan de mandato consensuado con todas 
las fuerzas políticas y con la ciudadanía que será nuestro contrato para los próximos 
cuatro años. Me comprometí y me comprometo a respetar y a hacer respetar nuestro 
código ético y seré contundente con quien desprestigie con sus conductas, actitudes y 
declaraciones  la  política.  Quiero  gobernar  desde  la  proximidad,  promoviendo  la 
transparencia en la gestión y la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía 
en la  toma de decisiones importantes de ciudad,  cambiar el  gobernar  para  por  el 
gobernar  con.  Los ciudadanos y  ciudadanas merecen  un buen gobierno  local  que 
garantice  todos  los  servicios  y  que  tenga  como  objetivo  principal  la  mejora  de  la 
calidad democrática,  la  regeneración y  el  progreso  social.  Nuestro  contrato  con la 
ciudadanía se basará en la transparencia en la gestión, en la participación ciudadana y 
en la rendición de cuentas. Queremos una administración transparente y abierta, que 
garantice  el  acceso  a  la  ciudadanía  a  toda  la  información  de  manera  próxima, 
accesible  y  transparente,  publicando  nuestras  retribuciones  y  el  patrimonio  de  los 
cargos  electos  y  las  cuentas  municipales.  Los  presupuestos  se  elaborarán  con 
indicadores claros para que la ciudadanía pueda evaluar las políticas públicas y el 
control  de  los  recursos  públicos.  La  participación  ciudadana  debe  ser  el  eje 
vertebrador  del  mandato.  No  empezamos  de  cero.  Hemos  iniciado  procesos 
participativos durante esta legislatura que concluye y que han servido para abordar 
con  éxito  temas  tan  fundamentales  como  la  reforma  de  la  ley  de  creación  del 
municipio, las reuniones mensuales con comunidades de vecinos, el apoyo al plan de 
desarrollo comunitario, las diferentes comisiones i consells municipals en los que la 
ciudadanía trata temas de repercusión general, la participación de los niños y niñas del 
casal  dels  infants  o  de  los  adolescentes  y  jóvenes,  son  varios  ejemplos,  pero 
queremos ir más allá. Consolidar estos espacios y los ampliaremos a otras temáticas y 
a más ciudadanía para recoger todas las voces y opiniones, como la elaboración de 
los presupuestos o el  diseño del  espacio público.  Creo en la  necesidad de seguir 
haciendo de los servicios a las personas el eje de nuestras políticas, ayudando a las 
personas  y  colectivos  mas  vulnerables,  pero  no  sólo  dando  respuesta  a  las 
necesidades básicas, que también son importantes, y nos comprometemos a seguir 
destinando los recursos necesarios para cubrirlas, sino trabajando el empoderamiento 
y  la  inclusión social.  Creo  firmemente  en  una  política  que  iguale  oportunidades  y 
elimine desequilibrios, tanto económicos como culturales, educativos, en salud y por 
supuesto en el acceso a los servicios básicos. Para ello es indispensable mantener y 
mejorar  en el  ámbito  de nuestras  competencias y  según  los recursos económicos 
disponibles, los servicios de protección social, e insistir en las políticas de igualdad 
como pilares básicos de una convivencia más justa y solidaria. Creo también en la 
necesidad de mejorar el entorno en que vivimos para que Badia sea una ciudad para 
vivir y convivir. Trabajaremos en la mejora y mantenimiento de los espacios públicos, 
equipamientos,  calles,  parques  y  jardines,  pero  entendidos  como  un  punto  de 
encuentro y convivencia de la ciudadanía, y para ello no sólo es necesario actuaciones 
urbanísticas,  trabajar  la  seguridad  ciudadana,  la  convivencia  y  el  civismo  son 
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esenciales  para  garantizar  una  adecuada  calidad  de  vida  a  los  ciudadanos  y 
ciudadanas  de  nuestro  municipio.  También  es  necesario  la  mejora  del  parque  de 
viviendas con un buen plan de rehabilitación o la retirada del amianto, apostar por la 
sostenibilidad  ambiental  y  el  ahorro  energético.  Pero  para  conseguir  todos  estos 
objetivos, Badia del Vallès debe conseguir los recursos económicos suficientes para 
tener  capacidad para  sostener  los servicios  públicos  y  para  invertir  en  el  espacio 
público,  y  eso  sólo  se  conseguirá,  si  conseguimos  consolidar  un  sistema  de 
financiación  mejor  con  la  modificación  de  la  ley  de  creación  del  municipio  y  el  
desarrollo del plan general. Consolidar la viabilidad económica del municipio será una 
prioridad  este  mandato,  y  seguiremos  reclamando  a  la  próxima  Generalitat  de 
Catalunya y al próximo gobierno el sistema de finançament que hemos consensuado y 
que hemos aprobado, y que es el que Badia se merece y necesita. Ejecutaremos el  
plan general de ordenación urbana, ya en fase de aprobación, contando con la opinión 
de  todos  y  de  todas  en  los  proyectos  de  urbanización  concretos.  Seguiremos 
participando en proyectos de cooperación supramunicipal de promoción económica y 
ocupación para atraer actividad económica a la ciudad. Y estos compromisos a los que 
he hecho referencia, obedecen a la única finalidad de construir con todos vosotros y 
vosotras, la ciudad que queremos. Todos vivimos en Badia, nuestras hijas e hijos viven 
en  Badia,  nuestros  padres,  nuestros  vecinos,  nuestros  amigos y  amigas  viven en 
Badia.  Por  eso,  nos  unen  muchas cosas.  Creo  que  todos compartimos  el  mismo 
deseo,  el  de vivir  en una ciudad con todos los servicios y  equipamientos públicos 
necesarios,  para  que  todas  las  personas  puedan  vivir  con  dignidad  y  puedan 
construirse libremente un proyecto de vida, desde la igualdad de oportunidades, sin 
más  condicionantes  que  su  libertad  de  elección,  sean  niños  y  niñas,  jóvenes  o 
personas mayores,  sean hombre  o  mujeres,  hayan nacido  en Badia  o  no,  hablen 
catalán o castellano, bailen sardanas, flamenco o hip-hop, jueguen al fútbol, basquet o 
naden, vivan en la Medi, en la Oporto o en La Mancha. Aprovecho para desearos a 
todos y a todas una buena fiesta mayor,  que la convivencia y el  respeto que han 
presidido este pleno, y el cual agradezco, presidan estos días y esta legislatura. Nos 
vemos en las calles. Gracias a todos y a todas. Bona festa major y visca Badia del 
Vallès”.

Finalment la senyora Alcaldessa aixeca la sessió a les 12 hores i cinquanta minuts, de 
la qual s’estén la present acta, de la qual jo, la Secretària general, en dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa
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