
6/2015 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 27 D'ABRIL DE 2015
 
 
Badia del Vallès, vint-i-set d'abril de 2015
 
El Ple de la corporació quan son les dinou hores i set minuts, es  reuneix a la sala de 
sessions de l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió estraordinària sota la  presidència de 
la  Sra. Eva Menor Cantador.
 
Hi concorren els regidors següents:
 
Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno    PSC
Sra. Raquel Gracia Peral PSC
Sra. Montserrat Jiménez Molina             PSC
Sra. Montserrat Carbonell Rosell             PSC
Sr. Antonio Sabariego Guerrero               PSC
Sr. Antonio Rodríguez Yañez                  PSC      
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo            AEB
Sr. Juan Carlos Santervás García              AEB
Sra. Cristina Fàbregas Moreno                  AEB
Sra. Montserrat Montañes Navarro            AEB
Sra. Antonia Escrivà Castellanos                 PP
Sra. Saray Muñoz Contreras                       PP
Sr. Eusebio Argueta Chica                 ICV-EUiA
Sra. Carme Mateu i Sala                           CiU
Sr. Raul Ortiz Parra                                  PXC
 
Excusa la seva assistència el Sr. Rafael Muñoz Contreras, regidor del   PP.

Assistits  pel  secretari  accidental  senyor  Miguel  Sánchez  Laguna  que  certifica,  i 
l’interventor senyor Raúl López Borras. 

L’alcaldessa diu: “Abans de començar el Ple llegirem un acord de Junta de Portaveus 
perquè va arribar una moció després de convocat  l’ordre del dia del  Ple, no l’hem 
pogut incorporar però com que tots els portaveus estem d’acord en que s’aprovi, faré 
lectura de la mateixa en format d’acord de Junta de Portaveus, que es un acord contra 
l’especulació de l’habitatge públic.
Atès el  gran nombre d’afectats per la hipoteca de Catalunya Caixa, ara Catalunya 
Banc al nostre municipi. 
Atès el procés de dació en pagament engegat entre l’entitat i afectats sense romanent i 
amb lloguer social amb data de signatura marcada.
Atès el canvi de titularitat de les hipoteques amb el fons d’inversió Blackstone.
Ateses les peticions de mediació fetes a l’Agència Catalana de l’Habitatge ja que es 
tracta d’habitatge VPO de promoció pública sota la seva tutela.
Atès que la plataforma de gestió d’actius de Catalunya banc que Blackstone compra 
és Anticipa Real Estate.
La Junta de Portaveus a instància de la Plataforma d’afectats per la hipoteca de Badia, 
adopta el següents acords:
Primer: Rebuig a qualsevol mena d’especulació amb les vivendes de Badia per part de 
fons d’inversió.
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Segon:  Comunicar  els  presents  acords  a  l’Agència  Catalana  de  l’Habitatge,  a 
Catalunya Banc i a Anticipa Real Estate”.

Una  vegada  verificada  pel  Secretari  la  vàlida  constitució  del  Ple,  donat  que  es 
compleix l’assistència mínima d’un terci del número legal de membres, el President 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent 

 ORDRE DEL DIA 

1.      Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia
2.      Modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Occidental

 
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA
 
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
 
Núm. 199/15,  de 9 de març,  d'acceptar la  sunvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona,  per  import  de 39.032,64 euros,  destinada a  suport  al  finançament  dels 
Serveis Socials Bàsics per a l'any 2015.
 
Núm. 200/15, de 10 de març, de concessió de llicència urbanística núm. 2014/82, a la 
Comunitat de Propietaris de l’av. Mediterrània, 5 per a la realització de les obres que 
sol.liciten.
 
Núm. 201/15, de 10 de març, d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró municipal per 
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Maria Martínez 
Bautista.
 
Núm. 202/15, de 10 de març, de concessió a la senyora Ana M. Garcia Sánchez de 
llicència de 20 dies naturals per raó de formalització de convivència estable de parella.
 
Núm.  203/15,  d’11  de març,  de  concessió  d’una  bestreta  de  2.400,00  euros  a  la 
senyora  Sonia Ollé  Campillo,  sense interès i  a compte de les retribucions dels 24 
mesos següents a la seva concessió.
 
Núm.  204/15,  d’11  de  març,  d’incoar  procediment  de  responsabilitat  patrimonial 
motivat per la reclamació de la senyora Antonia Saez Jiménez, a causa dels danys 
soferts per la seva filla en la cavalcada de Reis.
 
Núm.  205/15,  d’11  de  març,  d’incoar  procediment  de  responsabilitat  patrimonial 
motivat per la reclamació de la senyora Estefania Bravo Pérez, a causa dels danys 
soferts en el seu vehicle.
 
Núm. 207/15, de 12 de març, de disposició de les vacances dels anys 2014 i 2015 de 
la senyora Ana M. Garcia Sánchez.
 
Núm. 208/15, de 13 de març,   d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a persones amb discapacitat,  a la  senyora Francisca Ferez  Espín,  en el  carrer  de 
Oporto, 3. 
 
Núm.  209/15,  de 13  de març,  de renovació  de la  targeta  d’aparcament  individual, 
modalitat titular no conductor, a la senyora Francisca Ferez Espín, i adjudicar una nova 
numeració.
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Núm.  210/15,  de 13  de març,  de renovació  de la  targeta  d’aparcament  individual, 
modalitat  titular  conductor,  al  senyor  Félix  Garoña  Cabrera,  i  adjudicar  una  nova 
numeració.
 
Núm.  211/15,  de  13  de  març,  d’incoar  expedients  sancionadors  segons  la  relació 
15010630  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. 212/15, de 13 de març, d’autoritzar l’OVP al senyor Emilio Avendaño Burillo per 
a la instal.lació d’una parada de màquines de cosir al costat del mercat ambulant els 
dijous.
 
Núm. 213/15, de 13 de març, de sol.licitar la inclusió de diferents actuacions en el 
programa d’operacions vetebradores de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 
Núm. 214/15, de 13 de març, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 17 
de març de 2015.
 
Núm. 215/15, de 13 de març, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció 
de 4.374,00 euros destinada al finançament del 75% del cost d’accions formatives del 
Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació.
 
Núm. 216/15, de 13 de març, d’aprovar i signar un conveni de col.laboració educativa 
amb  la  Fundació  per  a  la  Universitat  Oberta  de  Catalunya  per  a  pràctiques 
acadèmiques externes.
 
Núm.  217/15,  de 16  de març,  de reconèixer  al  senyor  José Guerrero  Guillén  una 
antiguitat de 3 triennis, fitxant-se la data de 15 de gener de 2005 a efectes de còmput 
d’ulterior consolidació de triennis.
 
Núm. 218/15, de 19 de març, de concessió de la targeta d’aparcament individual, per a 
persones amb disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora Dolores Trillo 
Narbona.
 
Núm.  219/15,  de  19  de  març,  d’incoar  expedients  sancionadors  segons  la  relació 
15011754  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. 220/15, de 19 de març,  d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a persones amb discapacitat, al senyor Francisco Contreras Cortés en el  carrer de 
Segovia, 1.
 
Núm. 221/15, de 19 de març,  d’expedir un duplicat amb nova numeració de la targeta 
d’aparcament individual, al senyor Francisco Contreras Cortés en el carrer de Segovia, 
1.
 
Núm.  222/15,  de  19  de  març,  de  reconèixer  al  senyor  Oscar  Ruiz  Serrano  una 
antiguitat d’1 trienni, fitxant-se la data de 26 de juny de 2011 a efectes de còmput 
d’ulterior consolidació de triennis.
 
Núm. 223/15, de 19 de març, de contractar la senyora Gemma Soler Raspall, amb la 
categoria de tècnica de dinamització del comerç, mitjançant contracte laboral per obra 
o servei determinat, no abans del dia 3 de març i fins el 2 de desembre de 2015.
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Núm. 223/15, de 19 de març, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros al senyor 
Jordi  Jacas  Perals,  sense  interès  i  a  compte  de  les  retribucions  de  la  paga 
extraordinària d’estiu de 2015.
 
Núm. 224/15, de 19 de març,   d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a persones amb discapacitat, al senyor Inocencio Guirado Molina, en l’av. Via de la 
Plata, 7.
 
Núm. 225/15, de 19 de març, de concessió de llicència urbanística núm. 2014/83, a la 
Comunitat de Propietaris del C/ La Manxa, 13 per a la realització de les obres que 
sol.licita.
 
Núm. 226/15, de 19 de març, d’autoritzar l’OVP al senyor Esteban González Gutiérrez 
per a la venda de productes de xurreria mitjançant remolc els dijous.
 
Núm. 227/15, de 19 de març, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 24 
de març de 2015.
 
Núm. 228/15, de 19 de març, de justificar la subvenció atorgada per la Generalitat de 
Catalunya en el marc del PUOSC, per al manteniment de la prestació del servei de 
neteja viària al terme municipal.
 
Núm. 230/15, de 19 de març, de considerar que no han estat subsanats en el termini  
atorgat  els  defectes de la  sol.licitud  de responsabilitat  patrimonial  del  senyor  Raul 
Guerrero Diaz, declarar desestiment de la petició i arxivar l’expedient.
 
Núm. 231/15, de 19 de març, de justificar la subvenció per al suport al finançament 
dels Serveis Socials Bàsics per a l’any 2014, per un import de 38.292,73 euros.
 
Núm. 232/15, de 19 de març, de justificar la subvenció per al suport per a la prestació 
del programa complementari d’urgència social, per un import de 55.392,17 euros.
 
Núm. 233/15, de 19 de març, de justificar la subvenció per al suport “cobertura de 
situacions d’urgència social, per un import de 36.701,48 euros.
 
Núm. 234/15, de 19 de març, d’autoritzar al PSC a fer ús de  l’Auditori Municipal el dia 
15 de març per a la realització d’una assemblea.
 
Núm. 235/15, de 19 de març, d’autoritzar a Menudo Espectáculo, S L a fer ús de  
l’Auditori Municipal el dia 15 de març per a la realització d’un espectacle infantil. 
 
Núm. 236/15, de 20 de març, de convocatòria del Ple municipal ordinari pel dia 26 de 
març de 2015.
 
Núm. 237/15, de 23 de març, de presentar la justificació econòmica del Programa de 
Treball i Formació PRMI 2014 segons les bases reguladores, i la guia elaborada al 
respecte.
 
Núm. 238/15, de 23 de març, d’aprovar i subscriure convenis de col.laboració per a 
pràctiques en empreses dintre del Programa de mesures actives d’inserció RMI amb el 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
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Núm. 239/15, de 23 de març, d’acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona per import 
de 623,54 euros, destinats a la campanya “Coneguem els nostres parcs” exercici de 
2015.
 
Núm. 240/15, de 24 de març, de substitucions en els càrrecs d’Intervenció i Tresoreria 
durant la setmana santa.
 
Núm. 241/15, de 24 de març, de sol.licitar l’adhesió al Pla Agrupat 2015 promogut per 
la Diputació de Barcelona, en el marc de l’Acord de formació per a l’ocupació de les 
administracions públiques.
 
Núm.  242/15,  de  24  de  març,  d’incoar  expedients  sancionadors  segons  la  relació 
15012836  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. 243/15, de 24 de març, d’aprovar la declaració de crèdits incobrables proposada 
per l’ORGT, corresponents a liquidacions de diversos tributs.
 
Núm.  244/15,  de  26  de  març,  de  donar  de  baixa  la  reserva  d’aparcament  per  a 
persones amb discapacitat, de la senyora Josefa Esteban Garrote, per defunció de la 
titular.
 
Núm. 245/15, de 26 de març, d’autoritzar la senyora Sheila Delgado Carretero per a 
l’instal.lació d’una terrassa exterior davant el local ubicat a l’av. Eivissa, 12, durant el 
període del dia 1 de gener fins el 31 de desembre de 2015.
 
Núm. 246/15, de 26 de març, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a persones amb discapacitat, al senyor Félix Garoña Cabrera, en l’av. Eivissa, 12.
 
Núm. 247/15, de 26 de març,  d’expedir un duplicat amb nova numeració de la targeta 
d’aparcament individual, al senyor Francisco Guinart Serra.
 
Núm. 248/15,  de 26 de març,  de concessió  a la senyora Tania Requena Moll,  de 
llicència per a la tinença i conducció de gos potencialment perillós.
 
Núm. 249/15, de 27 de març, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 31 
de març de 2015.
 
Núm. 250/15, de 27 de març, d’esmenar error detectat en el quadre de descripció de 
les actuacions de la justificació vertebradores 1996-1999.
 
Núm.  251/15,  de  27 de  març,  de  presentar  la  justificació  econòmica  i  tècnica  de 
l’actuació realitzada del fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’Ocupació, 
en el març del catàleg de serveis 2014 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de 
la Diputació de Barcelona.
 
Núm.  252/15,  de  27  de  març,  de  contractació  de  la  senyora  Verónica  Rodríguez 
Alonso, amb la categoria de diplomada en treball social, mitjançant contracte laboral 
per obra o servei determinat, no abans del 20 d’octubre de 2014 i fins el 19 d’abril de 
2015.
 
Núm. 253/15, de 31 de març, de contractació del senyor Sebastián Sala López amb la 
categoria  de  tècnic  d’ocupació,  mitjançant  contracte  laboral  per  obra  o  servei 
determinat, no abans del 20 de març i fins el 30 d’abril de 2015.
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Núm. 254/15, de 31 de març, de concessió a diferent personal de l’Ajuntament d’ajuts 
socials.
 
Núm.  255/15,  de  31  de  març,  de  concessió  d’una  bestreta  de  900,00  euros  a  la 
senyora Carme Colomer Besga, sense interès i a compte de la paga extraordinària 
d’estiu de 2015.
 
Núm. 256/15, de 31 de març, de variacions de la nòmina del personal corresponent al  
mes de març de 2015.
 
Núm. 257/15, de 31 de març, de disposició de les vacances de diferents treballadors.
 
Núm.  258/15,  de  31  de  març,  de  concessió  de  permís  de  lactància  de  forma 
compactada, i de la reducció d’un terç de la jornada de treball per la cura dels seus 
fills, a la senyora Pilar Argibay Gamero.
 
Núm.  259/15,  de  31  de  març,  de  disposició  de  les  vacances  de  la  senyora  Pilar 
Argibay Gamero.
 
Núm. 260/15, de 31 de març, de manifestar a la CNMC (Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia), la intenció d’aquesta Corporació de continuar amb la 
prestació o explotació de la xarxa wifi existent a Badia del Vallès.
 
Núm. 261/15, d’1 d’abril, de delegar les facultats per a la celebració d’un matrimoni civil 
a favor de la tinenta d’alcaldessa segona, senyora Raquel Gracia Peral.
 
Núm. 262/15, d’1 d’abril , de constitució de la Mesa de contractació per a l’obertura de 
proposicions del concurs per a l’adjudicació en arrendament de locals comercials.
 
Núm.  263/15,  de  7  d’abril,  de  designar  locals  i  llocs  públics  d’ús  gratuït  per  a  la 
celebració d’actes de la campanya electoral.
 
Núm.  264/15,  de 7 d’abril,  de practicar liquidació d’havers a  diferents  treballadors, 
corresponent al mes de març.
 
Núm.  265/15,  de  7  d’abril,  d’acceptar  la  dimissió  presentada  per  la  treballadora 
senyora Alba Torres i donar per finalitzat el seu contracte temporal, amb efectes del 
dia 19 de març de 2015.
 
Núm.  266/15,  de  8  d’abril,  d’incoar  expedients  sancionadors  segons  la  relació 
15014026  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. 267/15, de 8 d’abril, de concessió al senyor Raul Guerrero González, de llicència 
per a la tinença i conducció de gos potencialment perillós.
 
Núm.  268/15,  de  8  d’abril,  de  concessió  al  senyor  Matias  Atienza  Carrascosa 
d’autorització d’ocupació temporal de la via pública amb la instal.lació d’una xurreria al 
pàrquing del mercat municipal.
 
Núm.  269/15,  de  8  d’abril,  de  concessió  al  senyor  Victoriano  Fernández  Amador 
d’autorització d’ocupació temporal de la via pública amb la instal.lació d’una parada de 
venda de palmes a l’av. Via de la Plata/av. Burgos.
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Núm. 270/15, de 8 d’abril, de concessió a la senyora Antonia Fernández Fernández 
d’autorització d’ocupació temporal de la via pública amb la instal.lació d’una parada de 
venda de palmes a la Plaça Major.
 
Núm.  271/15,  de  8  d’abril,  de  concessió  a  la  senyora  Manuela  Bautista  Carmona 
d’autorització d’ocupació temporal de la via pública amb la instal.lació d’una parada de 
venda de palmes a l’av. Via de la Plata/av. Burgos.
 
Núm. 272/15, de 8 d’abril, de concessió de permís de lactància de forma compactada, i 
de la reducció d’un terç de la jornada de treball per la cura del seu fill, a la senyora 
Concepción Pascual Cerdán.
 
Núm.  273/15,  de  8  d’abril,  de  contractar  el  senyor  Eric  López  Piñeiro,  mitjançant 
laboral per interinitat i amb la categoria de recepcionista, per tal de donar cobertura a 
la vacant de la senyora Noelia Manzaneda Gómez. No abans del 30 de març i fins la 
reincorporació de la treballadora substituida.
 
Núm. 274/15, de 8 d’abril, de nomenar interinament el senyor Miguel Angel Salgado 
Alonso,  amb  la  categoria  d’auxiliar  de  manteniment-conserge,  per  tal  de  cobrir  la 
vacant per situació de baixa per IT del funcionari Francisco Caballero Calderón.
 
Núm. 275/15, de 8 d’abril, de concessió d’una bestreta de 1.100,00 euros a la senyora 
Dolores Albadalejo Domene, sense interès i a compte de la paga extraordinària d’estiu 
de 2015.
 
Núm. 276/15, de 8 d’abril, 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  26 de 
febrer de 2015 al 27 de març de 2015.
 
Núm. 277/15, de 8 d’abril,  de formalitzar i  cursar la baixa dels senyors Esperanza 
González  Ruiz  i  Miguel  A.  Salgado  Alonso,  atesa  la  finalització  dels  seus 
nomenaments.
 
Núm. 278/15, de 8 d’abril, d’arxivar la reclamació patrimonial de la senyora Estefania 
Bravo Pérez per desestiment de la seva reclamació.
 
Núm. 279/15, de 10 d’abril, d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró municipal per 
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Isabel  Navarro 
Zaro.
 
Núm. 280/15, de 10 d’abril, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 15 
d’abril de 2015.
 
Núm. 281/15, de 10 d’abril, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, diferents subvencions des de l’Àrea d’Acció 
Social i Cultural.
 
Núm. 282/15, de 10 d’abril, de justificació de diverses subvencions atorgades per la 
Diputació de Barcelona dins del Catàleg de Concertació als serveis i activitats locals 
de 2014.
 
Núm. 283/15, de 10 d’abril, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la 
plaça  d’aparcament  núm.  101,  a  favor  del  senyor  Marco  Díaz  Cádiz  i  la  senyora 
Sandra Ruiz Elena, fins el dia 9 de març de 2054.
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L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Nosaltres voldríem informació sobre la 
Resolució núm. 213/15 de 13 de març, de sol.licitar la inclusió de diferents actuacions 
en el programa “Operacions vertebradores de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”. En 
tot  cas ens ho poden fer  arribar  si  volen per  escrit.  I  també voldríem fer  un petit  
comentari  sobre  la  260/15,  de  31  de  març,  de  manifestar  a  la  CNMC  (Comisión 
Nacional  de los Mercados y la  Competencia),  la  intenció  d’aquesta  Corporació  de 
continuar amb la prestació o explotació de la xarxa wifi existent a Badia. Des de l’AEB 
nosaltres estem d’acord en que es faci aquesta gestió, però entenem que el servei que 
es presta és manifestament millorable”.

L’alcaldessa diu: “Molt bé. Doncs li donarem informació sobre la 213 i agafem el prec 
de la 260”. 
 

2.  MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL

Es dóna lectura de la proposta presentada. Un cop realitzada la votació, s’aprova per 
unanimitat de tots el grups municipals.

S’acorda:
 
I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  550/2015,  relatiu  a  MODIFICACIÓ  DELS  ESTATUTS  DEL 
CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL
 
II. Relació de Fets

1.  Vist  que  el  Consorci  de  Turisme  del  Vallès  Occidental  fou  constituït  per  a 
l'acompliment  de  les  finalitat  assenyalades  en  els  seus  estatuts,  totes  elles 
relacionades amb la promoció activitats destinades a incrementar la demanda turística 
a la nostra comarca, fomentant la qualitat i la quantitat de la seva oferta turística, per 
tal que la comarca del Vallès Occidental fos una destinació dels mercats turístics. Per 
això es procurava la coordinació dels sectors interessats en el turisme, donar suport a 
la  iniciativa  privada  del  sector,  promoure  i  afavorir  la  celebració  de  convencions, 
reunions  i  activitats  anàlogues  o  potenciar  aquells  aspectes  relacionats  amb 
l'allotjament, la restauració, els serveis complementaris, els recursos i els atractius i 
l'oferta de qualitat de tots ells.
Vistes les determinacions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i  
sostenibilitat  de  l'Administració  Local  (LRSAL),  es  fa  necessari  l'adaptació  dels 
Estatuts del Consorci de Turisme a les seves prescripcions, atenent que els serveis 
que  presta  el  Consorci  s'emmarquen  dintres  de  les  competències  pròpies  dels 
municipis establertes a l'apartat 2.h) de l'article 26 de la Llei Reguladora de les Bases 
de Regim Local en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. 
Vista la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de "racionalització del sectors públic i altres 
mesures de reforma administrativa" que afecta particularment els aspectes relacionats 
en la dissolució de consorcis.
Vist  que  al  mateix  temps  aquesta  proposta  incorpora  a  més  de  les  necessàries 
adaptacions legals, els canvis sobrevinguts durant tot aquest temps de funcionament 
del Consorci.
Vist que en el Consorci té la suficient capacitat econòmica i financera per a garantir el 
seu funcionament de manera pressupostària equilibrada.
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III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb l’article 32 dels actuals Estatuts, preveu que el cas de modificacions, 
es  requerirà  d'acord  previ  del  Consell  Plenari  del  Consorci  ratificat  pels  òrgans 
components dels ens consorciats i es subjectarà a les mateixes formalitats que per a la 
seva aprovació.
2n.  Vist  que  l'adopció  d'aquest  acord  és  també  competència  dels  Plens  de  les 
Corporacions  que  en  formen  part,  en  virtut  de  l'article  52  apartat  2.e)  del  Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local  de  Catalunya.  Essent  necessari  el  vot  favorable  de  la  majoria  absoluta  del 
nombre  legal  de membres de la  corporació,  en virtut  del  que disposa  l'article  114 
apartat 3.d) de la Llei Municipal.
3r. D’acord el que disposa l'article 269 i següents del text refós de la Llei Municipal i de 
Règim  Local  de  Catalunya  i  dels  articles  312  i  següents  del  Reglament  d'Obres, 
activitats i serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret Nº 179/1995 de 13 
de juny, respecte a la creació de consorcis, que és aplicable en les modificacions.
 
Per tot això, s'acorda:
 
Primer. -Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme del 
Vallès Occidental. Els estatuts modificats s'acompanyen en annex.
 
Segon.-  Delegar  al  Consorci  de  Turisme  del  Vallès  Occidental  per  una  millor 
coordinació del procediment, la publicació dels acords de l'exposició pública, que d'una 
manera conjunta es realitzarà durant el termini de trenta dies en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i a la web del Consorci. 
Delegar també la resolució de les al·legacions, si es presenten, i la seva aprovació 
definitiva.
 
Tercer. -Notificar el present acord al Consorci de Turisme del Vallès Occidental i un 
cop els Estatuts aprovats definitivament es procedeixi per part del Consorci de Turisme 
a la seva publicació i al trasllat dels acords i estatuts modificats, a la Direcció General  
d'Administració  Local,  de  conformitat  amb  l'article  313.5  del  Reglament  d'Obres, 
activitats i serveis de les Corporacions Locals, per a la corresponent modificació de la 
inscripció del Registre d'Entitats Locals de Catalunya.

L’alcaldessa  diu:  “Doncs  no  havent  més  punts  i  tractant-se  del  darrer  Ple  de  la 
legislatura, si algú vol demanar la paraula per a dir alguna cosa, acomiadar-se...”

L’alcaldessa  cedeix  la  paraula  a  la  senyora  Antonia  Escriva,  regidora  del  grup 
municipal del PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Hoy termina un ciclo, una etapa de 
mi vida que comenzó hace 4 legislaturas en el  año 99, en la que estaba llena de 
ilusiones, de ganas de trabajar. Todo el tiempo me parecía poco para el municipio. 
Sigo teniendo esa ilusión pero quiero sobre todo agradecer a las personas que han 
estado siempre a mi lado, en especial a mi hija porque le he robado mucho tiempo. Ha 
soportado  mis  nervios,  mis  malos  humores,  tensiones  que  aunque  siempre  he 
pretendido dejarlo aquí, alguna que otra vez ha llegado a casa. Al resto de personas 
porque siempre, en todo momento todos los vecinos han demostrado hacia mi respeto, 
un respeto compartido y un respeto que es de agradecer. Al resto de miembros del 
Consistorio, tanto a los que están aquí presentes como a los que no están, no los voy 
a  nombrar  porque  me  parecería  muy  mal  olvidarme  de  alguien  y  todos  me  han 
aportado algo. Dejo amigos que como son amigos no los dejo, perdonadme estoy un 
poco nerviosa...bastante. Todos me han aportado algo, todos, desde el primero hasta 
el último, independientemente del color político que hayan tenido. Con todo se han 
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compartido momentos difíciles, duros, simpáticos. Recuerdo que allá por el año 97 se 
tuvo que suspender un Pleno porque nos dio un ataque de risa a todos. Momentos 
muy duros, muy duros, en los cuales también tuvimos los unos y los otros el apoyo de 
los  miembros  del  Consistorio.  Termina  mi  etapa,  termina  mi  ciclo.  Espero  seguir 
trabajando por el municipio pero desde otra perspectiva. Y como no me quiero alargar 
mucho  porque  sino  no  sería  yo,  y  no  soy  persona  que  entienda  de  carreras  de 
obstáculos, de carreras olímpicas de obstáculos en la cual hay que pasar un testigo 
imaginario porque el municipio requiere mucho trabajo, delante de todos voy a hacer 
algo al final de esta etapa, de mi etapa política, que es romper el carnet de militancia 
del Partido Popular...(aplausos).  Gracias,  son inmerecidos porque os hago saber a 
todos que no os vais a librar de mi. Gracias, de verdad. Sólo puedo decir a todos 
gracias”.

Seguidament intervé la senyora Montserrat Montañés, regidora del grup municipal de 
l’AEB que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Jo després d’aquesta manifestació m’ha 
deixat sense paraules, i que li agraeixo profundament, i que arribi ara després de 4 
legislatures...També volia acomiadar-me de tots vosaltres. Jo no fa 4 legislatures que 
soc per la casa, fa molts menys. Sí que fa molt de temps que formo part de la lluita 
social, que he treballat per aquest municipi i per altres qüestions. Jo només he estat 
dos legislatures en l’impàs en que la Conxa va ocupar la cadira que avui jo ocupo i que 
malauradament va deixar d’ocupar. Jo sempre dic que les meves legislatures no les he 
contat mai per anys, les he contades per centímetres, que son els centímetres que els 
meus fills han anat creixent mentre jo mes rere mes assistia al Ple municipal. Jo vull  
agrair a Badia perquè Badia forma part de la meva identitat, jo no hagués estat qui soc 
sinó  hagués  viscut  i  hagués  crescut,  i  m’hagués  format  en  aquest  municipi,  sinó 
hagués  format  també  part  de  la  família  de  la  que  formo  part,  de  la  qual  estic 
absolutament orgullosa. Aquí també va haver-hi una llavor molt important perquè jo 
sigui una persona d’esquerres i jo no tinc la necessitat que avui ha tingut la senyora 
Antonia de trencar el seu carnet, perquè afortunadament he trobat un espai que ja 
estat  l’AEB on m’he sentit  profundament  còmoda, on he pogut  aprendre  molt  dels 
meus companys, on he pogut compartir molt des de la igualtat sense la imposició de 
ningú, on dia a dia l’assemblea ha estat l’eix vertebrador, el consens ha estat possible i 
on he pogut treballar pels drets socials, laborals i bueno...la que també ha acabat de 
modelar la meva identitat...jo vull agrair a cadascun de vosaltres, a tots perquè me’n 
vaig havent après alguna cosa de cada un de vosaltres, i vull dir que es de cada un de 
vosaltres, d’uns del respecte tot i la diferència, he après del diàleg per a arribar de 
vegades a acords que no sempre han estat fàcils, de la paciència, de la confrontació 
que també ens ha fet créixer, i d’altres m’enduc i he aprés que cal continuar treballant 
per a una societat més justa, més igualitària i sense xenofòbia. A vegades se’ns acusa 
d’utòpics. Jo crec que en la utopia i avui em permetré llegir un poema de Galeano que 
parla d’això, de la utopia. Ell diu “la utopía está en el horizonte, camino dos pasos y 
ella se aleja dos pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿Para 
que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. Jo probablement no caminaré ja 
per aquests passadissos ni per aquest saló de Plens, segurament i estic convençuda, 
que continuaré caminant per aquests carrers d’aquest món que ens envolta perquè hi 
ha moltes lluites encara que s’han de fer, i hi han realitats i utopies que han de ser 
possibles. Gràcies”.

A  continuació  pren  la  paraula  el  senyor  Antonio  Sabariego,  regidor  de  Promoció 
Econòmica i Comerç, que diu: “Muy breve. Vais a permitirme...no voy a hacer una 
valoración política sino más bien personal. Transcurridos 8 años y llegados al final de 
esta legislatura, quisiera despedirme sin hacer valoración política, solamente poner en 
solfa una pizca de pensamientos basados en lo personal vivido. Esto lo hago de la 
única manera que se: dando las gracias. Dando las gracias a la política que me ha 
dado una nueva forma de entender la vida, una nueva forma de relacionarme con mi 
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entorno.  Gracias  a  la  política  por  darme  la  oportunidad  de  adquirir  nuevos 
conocimientos y llevarlos a la práctica, temas que nunca hubiera soñado. Por exigirme 
dia a dia un esfuerzo por estar a la altura de las exigencias de mis vecinos y mis 
compañeros.  Gracias a las personas que confiaron en mi,  a José Luis Jimeno por 
tenderme  la  mano  para  incorporarme  a  la  aventura  política,  a  Eva  por  continuar 
apostando por mi y compartiendo muchísimo tiempo y trabajo, haciéndome partícipe 
de su conocimiento y de sus sentimientos.  A Lancho como no. Lancho que fue el 
artífice de mi salto a la escena. Como me liaste. Persona de templanza extraña, de 
formación  política  mamada  desde  la  cuna,  de  inquebrantable  fe  en  lo  público, 
compañero de café, de tertulia y de trabajo, el que en la política me corrige y me guía,  
el  que  comparte  conocimiento  y  sentimientos,  el  que  administra  sabiduría  y 
comprensión. Al final de este ciclo si algo tengo claro es que por el solo hecho de 
conocerte  han  valido  la  pena  estos  años.  En  el  mismo  contexto  agradecer  a  mis 
compañeros de partido y gobierno, al conjunto de los trabajadores de la casa con los 
que me ha tocado desarrollar  mis competencias.  Mención aparte y agradecimiento 
infinito a mis compañeros de trabajo Luis y Fernando, a los cuales he complicado la 
vida de manera importante con mis constantes cambios de turno a última hora para 
asistir  a  reuniones  o  sesiones  de  trabajo  derivadas  de  mi  responsabilidad  en  el 
Ayuntamiento. Y por último y con todo el orgullo del mundo, agradecimiento infinito al 
refugio de mis frustaciones y malos ratos, al rincón donde esconderme para lamer mis 
heridas, a mi mujer Lola, a mis hijos Kevin y Yeray, auténticos damnificados por daños 
colaterales de la gestión pública”.       

Seguidament intervé el senyor Juan Antonio Lancho, primer tinent d’alcaldessa, que 
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. En principio no pensaba coger la palabra entre otras 
cosas  porque  no  sabía  que podía  decir  después  de  16  años dedicado  a  la  cosa 
pública. Soy junto a la Sra. Antonia, a la Antonia, el regidor más antiguo, con más 
experiencia  acumulada  del  Pleno  municipal,  y  por  lo  tanto  cuesta  mucho  intentar 
sintetizar o intentar hacer un recorrido con lo que han sido estos 16 años de mi vida  
dedicados al Ayuntamiento, a la ciudad, a mis vecinos, a mis vecinas, a mis amigos, a 
mis amigas, y es difícil...adiós, hasta luego...es complicado porque siempre tienes el 
miedo o temor a dejarte algo o dejarte a alguien en el tintero,a pecar en exceso de 
falsa modestia o incluso de olvidarte también de que por suerte o por desgracia, los 17 
que  estamos  aquí  o  los  que  nos  ha  tocado  en  algún  momento  asumir  alguna 
responsabilidad de gobierno, cometemos errores. Y la política municipal en concreto 
es de memoria corta, de memoria pez, siempre olvidamos muchas veces lo mal que lo 
hemos pasado en años anteriores o lo bien que lo hemos hecho en alguna ocasión, y 
nos quedamos siempre con el último dia, con el último pleno, con el último error, con el 
último acierto. Y por lo tanto tampoco creo que sea justo o correcto quedarme en eso o 
sintetizarlo en eso diciendo que bien lo hemos hecho o que bien lo he hecho o que 
bueno he sido. Para nada. Algunos que me conoceis sabeis que en alguna ocasión me 
remito mucho a un poema cubano que dice que no soy un hombre puro, y yo creo que 
nadie que esté aquí en esta sala puede decir que nadie es puro y que siempre lo hace 
todo  bien  y  que acierta  a  la  primera.  Yo quiero  agradecer  en primer  lugar  a  mis 
compañeros y compañeras del PSC por haberme aguantado, soportado, apoyado y 
tenido ahí gozando el  privilegio de ser  cargo público del  PSC-PSOE en Badia del 
Vallès. En segundo lugar quiero agradecer especialmente a todas aquellas personas 
que desde la discrepancia, desde la oposición, desde estar en las Antípodas muchas 
veces de nuestras ideas, pensamientos, incluso acciones, han sabido reconocer o ver 
no solamente a un oponente sino también a un amigo, un vecino, un ciudadano, a 
alguien que es también junto con ellos formamos esa masa que se llama pueblo que 
es amorfa, que no tiene una forma definida y que por lo tanto todos somos pueblo, 
todos somos ciudadanos y ciudadanas, estemos en el lado que estemos. En tercer 
lugar a la familia que es la que aguanta, la que nos soporta en los buenos y malos 
momentos. Y luego también agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras que he 
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tenido el honor, el placer, también la carga en algunos momentos de estar con ellos y 
que me soporten, y trabajar con ellos porque en el fondo he aprendido mucho de ellos, 
se que es gente que da lo mejor de si cada dia para este municipio, para esta ciudad, 
y  por  lo  tanto  creo  que  también  es  bueno  reconocerles  el  mérito.  También  se 
equivocan, eh? Cuidado, no seamos tampoco...Y luego por supuesto en esta última 
legislatura  agradecer  la  complicidad  que  he  tenido  con  muchos de  vosotros  y  de 
vosotras,  a mis compañeros y compañeras que hemos estado aquí aguantando el 
timón con nuestros aciertos y nuestros errores que repito, no somos perfectos. Y luego 
también hacer  un recordatorio  especial  a  la  que desde la discrepancia  y desde la 
oposición, que es la compañera Concha que creo que siempre está presente entre 
nosotros, pues agradeceros a todos este tiempo que me habeis aguantado, decir que 
no me voy de Badia, que no me van a esposar, que no voy a acabar lejos de aquí sino 
que  voy  a  seguir  siendo  vecino  de  Badia,  que  voy  a  seguir  trabajando  por  mi 
municipio, por la casa que me vio crecer. No nacer porque nací en Toledo, pero si  
crecer y por lo tanto agradeceros a todos el trabajo, la paciencia que habeis tenido 
conmigo muchas veces,  a  los que...me adelanto,  voy a  hacer  un poco de abuelo 
Cebolleta. Hay tiempo. A los que se presentan a un cargo público, a los que pretenden 
ser electos y electas yo les recuerdo, me gustaría que se quedaran con una idea. Se 
hace por vocación.  Se hace por un servicio  a la  ciudadanía,  al  vecino,  no por un 
sueldo, no por unas dietas, no por una cuestión de figurar sino que aquel que quiera 
sentarse  en este  semicírculo,  tiene que asumir  que tiene que aguantar,  tiene que 
escuchar, tiene que saber empatizar con la gente, tiene que tener cintura, tiene que 
tener mano izquierda y sobre todo tiene que confiar en el vecino y la vecina, y confiar 
en su gente, porque a fin de cuentas trabajamos para ellos y estamos aquí por ellos. 
Muchas gracias, suerte y al toro”.

L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies, Sra. Alcaldessa. Bé, jo no me’n vaig almenys de moment si  
així ho volen els veïns i veïnes. Un record ja repetit per a la Conxa Hurtado que ens va 
deixar  fora  de  temps.  També  un  record  pel  Sergi  Escribano  que  va  estar  tota  la 
legislatura passada i ens va ensenyar com havíem d’encarar aquesta. Evidentment un 
record per a aquests 3 companys i companyes de partit, de l’AEB que han donat el 
millor d’ells mateixos, agrair la seva paciència. També un record per a les persones 
que no son enemics polítics sinó adversaris polítics. Una persona admirable encara 
que era del PP. També un record pel Carlos Argueta i amb totes les discrepàncies que 
han hagut i confluències també, a les persones de l’equip de govern que a partir del 24 
de maig doncs no hi seran en aquest  hemicicle. Per el senyor Sabariego, per a la 
Raquel Gracia, que m’hagués agradat conèixer-la més políticament sense cap mena 
de dubte. Un record especial pel zafador de la casa, el senyor Juan Antonio Lancho, i  
com no i en un dia com avui, un record molt especial per a les dues Montses...si, la 
Montse  Jiménez  i  la  Montse  Carbonell.  Entenc  que  la  Montse  Carbonell  no  ens 
acompanyarà. Doncs res, agrair la paciència, agrair la bona voluntat, i agrair la vocació 
de servei de tots plegats. Evidentment Badia no es un municipi fàcil, no es un municipi 
senzill  de  gestionar,  es  un  municipi  amb  molts  problemes  i  simplement  això,  que 
trobaré a faltar aquells que no hi seran i que espero no trobar a faltar a aquells que hi 
son i que espero que no hi siguin”.

A continuació intervé la  senyora  Cristina Fabregas,  regidora  del  grup municipal  de 
l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Bueno jo ni com la senyora Antonia ni  
com el  senyor  Lancho,  dec  ser  la  regidora  que menys  temps ha estat  en aquest 
hemicicle. No la més jove, però si la que ha estat menys temps. Jo també us vull donar 
les gràcies a tots perquè de tots he après moltes coses, i com diu la Montse moltes 
coses bones i moltes coses que no ho son, i el que m’ha quedat clar es allò que no vull  
ni en aquest municipi ni en cap altre. En tot cas el que m’atreveixo a fer des del mes 
absolut  dels  respectes,  es  demanar  a  les  persones  que després  de les  eleccions 
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s’assentin en aquestes cadires una cosa que per a mi és fonamental, i es feu molta 
escolta activa, escolteu molt a tota la gent que està aquí assentada, perquè tota la 
gent que estarà aquí assentada es gent que representarà als ciutadans de Badia. I tots 
som importants, perquè tots som la realitat de Badia. N’hi ha algunes que tant de bo no 
existissin.  Però  existeixen,  així  que ens toca batallar  amb elles.  A la  resta us dic, 
escolteu-vos i dialogueu, perquè s’ha demostrat que amb el diàleg s’arriben a grans 
acords”.            

L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d’ICV-EUiA,  que diu:  “Yo  realmente  estas  cosas  de  las  despedidas  que poco  me 
gustan. Porque yo pensé que alguna más podía romper el carnet o que...no me voy de 
Badia. Vivo en Badia, seguiré viviendo en Badia y los que me conoceis sabeis que 
esto para mi militancia social y política esto ha sido un paso más, he estado aquí y  
estaré, y seguiré estando, pero quiero poner en valor varias cosas. De todo lo que ha 
pasado  en los últimos años,  convenio  de financiación,  normalización de  la  ley  de 
independencia, convenio de la vivienda y muchas otras cosas más no hubieran sido 
posibles  sin  la  aportación del  grupo municipal  que yo he tenido  el  gran honor de 
representar en esta silla. Sin el apoyo de mis compañeros de Consistorio, sin el apoyo 
de mis compañeros de organización política, de ICV-EUiA, y por supuesto de muchos 
vecinos que de forma anónima te han dicho ánimo, Argueta. Ánimo, ánimo, ánimo y 
más ánimo y más ánimo que es lo que vale. Parte negativa que me quedo...la política 
es muy ingrata. A veces, aunque se menciona que todos somos personas humanas y 
con  hijos  adolescentes,  niños  y  estas  cosas,  muchas  veces  de  esta  parte  nos 
olvidamos, muchísimas veces nos olvidamos y yo creo que es la parte que...y que 
sacamos fuerzas para seguir trabajando aquí ayer, hoy y mañana. Yo de verdad voy a 
agradecer  en  primer  lugar  a  los  que  no  les  gusto,  a  los  que  me  odian,  y  voy  a 
agradecer  por  supuesto  enormemente  a  la  gente  que  está  trabajando  ahora  con 
muchas  ganas,  con  mucha  ilusión,  porque  han  visto  que  este  pueblo  tiene  que 
cambiar. Este pueblo ha de cambiar y este es el proyecto en el que yo ahora estoy 
trabajando, en un proyecto colectivo, unitario, abierto y plura. Gracias”.

L’alcaldessa diu: “Estem acabant  una legislatura,  no es el  punt  i  final  de res,  sinó 
marca el fi d’una etapa en la que tots i totes hem intentat aportar el millor de cadascun 
de nosaltres al present i al futur de la nostra ciutat. Vull aprofitar aquesta intervenció 
per a donar les gràcies als regidors i regidores d’aquest Consistori que van agafar un 
compromís de treball per a la nostra ciutat ara fa 4 anys. Vull també posar en valor la 
vostra dedicació, la vostra decisió de dedicar el vostre temps i esforç pel bé comú. 
Aprofito per a reclamar la honorabilitat dels que ens dediquem a la política amb la 
única motivació i  finalitat que la de millorar l’entorn en el que vivim, de contribuir a 
millorar la societat. Encertarem i ens equivocarem, però som humans. Els que no ens 
movem per interessos personals ni som lladres crec que hem de ser contundents amb 
els que si que ho son, amb els que han desprestigiat i estant desprestigiant amb les 
seves conductes, idees, actituds i declaracions la política, perquè no ens identifiquem 
amb ells, perquè no els hi volem al nostre costat perquè no som con ells. Ha estat una 
legislatura dura en la que tots i totes crec que hem après molt, amb això hem coincidit 
tots perquè sens dubte estem vivint un moment històric que està marcant el present i 
el futur de la política. La ciutadania s’ha mobilitzat demanant ser escoltada pels que 
tenim la responsabilitat de governar demanant canvis en la manera de fer política, en 
les maneres de conviure exigint  més justícia social,  més igualtat,  mes solidaritat,  i 
nosaltres tenim l’obligació de contribuir amb el nostre treball a aquests canvis. Gracias 
a los y a las badienses que habeis participado activamente en la vida política y social 
de  Badia  y  que  habeis  contribuido  a  conseguir  estos  cambios.  Hemos  tenido 
desencuentros, muchos, pero creo que también hemos aprendido a trabajar juntos en 
algunas ocasiones y en temas importantes para la vida de nuestros vecinos y vecinas, 
y yo creo que es un buen momento para reflexionar, para corregir errores y poner en 
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valor también los aciertos, para pensar todos y cada uno de nosotros y nosotras desde 
la honestidad, que podemos hacer para contribuir a mejorar este canal de relación que 
es el Pleno, y tantos otros foros de participación ciudadana, para que la ciudadanía 
participe activamente en la toma de decisiones y sea corresponsal en el diseño de su 
presente y su futuro. Al inicio de la legislatura me comprometí a buscar canales de 
consenso y cooperación con todos los grupos de este Consistorio, desde la confianza 
y la reciprocidad, exigiendo a todos y cada uno de los integrantes de este Pleno que 
antepusieran los intereses de esta ciudad a los intereses personales y de partido. Creo 
que lo hemos conseguido en muchos casos, creo que en otros no ha sido posible, 
pero yo creo que el balance global bajo mi punto de vista ha sido positivo. Yo creo que 
ha habido dos temas muy importantes en los que hemos ido todos y todas con una 
única  voz,  que  han  sido  los  temas  relacionados  con  la  vivienda  y  el  sistema  de 
financiación del municipio, y yo creo que tiene que ser un ejemplo de como tenemos 
que seguir comportándonos a partir de ahora. Quiero aprovechar mi intervención para 
recordar  a  todos  mis  compañeros  y  compañeras  que  tenemos  que  actuar  con 
honradez  intelectual.  Reconocer  que desde  un municipio  no  podemos acabar  con 
todos los problemas diciendo la verdad en todo momento, que hay cosas que están en 
nuestra  mano  y  otras  que  no,  pero  eso  nunca  debe  significar  que  debamos 
resignarnos  a  que  nada  cambie,  sino  que  debemos  ser  conscientes  de  que  con 
pequeñas cosas en pequeños lugares, se pueden cambiar las grandes cosas. Quiero 
hoy hacer un reconocimiento especial a aquellas personas que por diversas razones 
deciden dar un paso al lado y dejar la primera línea de la política municipal.
Eusebio  a  pesar  de  los  desencuentros  que  hemos  tenido,  que  han  sido  muchos, 
gracias en nombre de Badia por los años dedicados a tu ciudad. Que tengas mucha 
suerte en tu nueva andadura, no tanta como para volver a ser regidor,  pero estoy 
segura de que seguirás involucrado en los diferentes movimientos sociales y políticos 
en los que estés.
Cristina, no hemos coincidido mucho, pero en lo poco que hemos trabajado juntas que 
han sido algunos temas de vivienda ha sido un placer, eres una excelente profesional.
Santervás, valoro tu pasión aunque sea a veces desmedida. Que tengas mucha suerte 
y siempre te veremos en las luchas.
Montse Montañés contigo me unen muchas cosas personales y políticas. Creo que 
aunque de visiones diferentes compartimos muchos puntos de vista y muchas luchas 
itneriores. Nos ha faltado algún que otro café que hemos prometido sistemáticamente 
y  que no  hemos sido  capaces  de hacer,  pero  se  que nos reencontraremos  entre 
bambalinas seguramente. Gracias por toda una vida dedicada a la AEB y a Badia, te 
has ganado un merecido descanso.
Antonia  Escriva,  la  portavoz  del  PP,  una  persona  dialogante  que  siempre  ha 
antepuesto los intereses de Badia por encima de los intereses de su partido siempre, 
costándole  en muchas ocasiones disgustos  y  un absolutamente  inmerecido  un no 
reconocimiento de los tuyos. No te han reconocido tu contribución a la política local ni  
a tu partido. Antonia, ojalá los miembros de tu partido tuvieran sólo un 10% de tu 
honradez y de tu bondad. Si así fuera, no nos encontraríamos en esta situación. Tu 
partido tal vez no te lo ha reconocido , pero nosotros y nosotras tus compañeros y tu 
ciudad, sí que te lo queremos renocer. Has participado en la creación de Badia, has 
formado parte de su pasado. Has contribuido a su presente con la reforma del Plan 
General y la ley de creación, te puedes ir con la sensación de haber sentado las bases 
de su futuro. Gracias por todos estos años, eres una excelente persona y una gran 
compañera.
Antonio  Sabariego  un  regidor  trabajador  donde  los  haya,  apasionado, 
desmedidamente  sincero.  De  ti  no  me  despido  del  todo  porque  ojalá  siga  siendo 
regidor la próxima legislatura,  has hecho un excelente trabajo probablemente poco 
reconocido,  pero los propios si  que te lo reconocemos,  y cuando todo lo que has 
hecho de sus frutos, que será en un corto período de tiempo, podrás ver acabado tu 
ciclo.
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Montse Carbonell, hemos compartido muchos momentos, empezamos compartiendo 
despacho y mesa. Eso une mucho. Siempre implicada y disponible para todo, dentro 
del  Àrea de Acción Social  y  Cultural,  hay pocas regidurías que no hayas llevado, 
siempre conforme, no he tenido nunca ni una queja ni un pero, daba igual que número 
o que regiduría. Eso significa que sólo te ha importado una cosa que ha sido el PSC y 
Badia. Eres una excelente compañera también.
Raquel, hemos contruido una cartera en el Àrea de Acción Social y Cultural con una 
nueva  visión que es  la  envidia  de muchos municipios del  entorno,  y  eso  ha sido 
gracias  a  tus  principios  y  a  tu  tesón.  Raquel  es  una  mujer  socialista,  feminista, 
luchadora, solidaria, comprometida con proyectos de cooperación y saharaui hasta la 
médula.  Crítica,  autocrítica,  arriesgada  y  valiente.  Has  conseguido  con  ello  que 
avancemos a paso de gigante. Badia te va a echar mucho de menos y yo también. 
Que tengas muchas suerte en tu nueva andadura. Badia pierde una gran política, pero 
el mundo de la justícia gana una excelente abogada.
Lancho mi mentor, mi maestro, hoy estoy donde estoy gracias a ti, un animal politico 
que vive por y para la política, el parachoques del PSC. Siempre. Conciliador, con una 
visión estratégica  envidiable.  Creo que ha sido injustamente tratado y valorado en 
ocasiones, llevándote siempre las culpas de todo. ¿De quien es la culpa? El Lancho. 
Hoy quiero agradecerte  en nombre de Badia,  del  PSC, todos estos años que has 
dedicado a la política y a tu ciudad. Hemos aprendido todos mucho de ti. Te tenemos 
que reconocer muchas cosas. Durante muchas legislaturas has sido el alma del grupo 
socialista, un nexo que nos mantenía unidos en tantos y tantos momentos difíciles, 
pero  hoy  creo  que  te  tenemos  que  reconocer  en  especial  y  no  se  si  recibiré  el 
recolzament  o la crítica de los que tengo aquí  delante,  pero  creo que has sido el 
trabajador que más ha luchado junto a la PAH en su lucha contra los desahucios, creo 
que este  Pleno...muchas gracias.  Creo  que este  Pleno  te  lo  tiene  que reconocer. 
Muchas gracias.
A los demás os digo hasta luego ya que repetís en las respectivas candidaturas. Os 
deseo suerte aunque no mucha, a mis compañeros del gobierno municipal muchas 
gracias  por  vuestro  trabajo  y  vuestra  dedicación,  habeis  sido  unos  excelentes 
compañeros y compañeras, y regidores y trabajadores, comprometidos con el proyecto 
socialista y con Badia del Vallès. Gracias también a los trabajadores y trabajadoras del 
Ayuntamiento que a pesar de sufrir las medidas de recortes de derechos laborales de 
Rajoy, os han quitado pagas, os han congelados sueldos, nos habeis ayudado en este 
proyecto de construir ciudad con responsabilidad  e implicación. Esto no es un punto 
final, es un punto y seguido en nuestra labor, dependrá de todos nosotros y nosotras y 
nuestro comportamiento que la política recupere la valoración ciudada que debe tener, 
porque le habremos dado el sentido que debe tener, que es el de ser una herramienta 
de transformación social, de búsqueda del bien común. Os deseo una campaña limpia 
y constructiva en la que el respeto colectivo sea la única hoja de ruta que nos mueva. 
Muchas gracias y suerte.
Muchas gracias a todos por venir  y seguiremos viéndonos más adelante.  Gràcies, 
s’aixeca la sessió”.    

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Eva María Menor 
Cantador alcaldessa aixeca la sessió sent les dinou hores i quaranta minuts, del qual 
com secretària municipal dono fe. 

DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquesta acta s'ha aprovat a la sessió extraordinària 
del Ple Municipal del dia 10 de juny de 2015. En dono fe. La secretària.
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