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2/2014 

   
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 30 DE FEBRER DE 2014 
 
 
Badia del Vallès, vint-i-set de febrer  de 2014 
 
El Ple de la corporació quan son les divuit hores i cinc minuts, es  reuneix a la sala de sessions 
de l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la  presidència de la  Sra. Eva Menor 
Cantador. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno  PSC 
Sra. Raquel Gracia Peral   PSC 
Sra. Montserrat Jiménez Molina  PSC 
Sra. Montserrat Carbonell Rosell  PSC 
Sr. Antonio Sabariego Guerrero  PSC 
Sr. Antonio Rodríguez Yañez   PSC  
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo  AEB 
Sr. Juan Carlos Santervás García  AEB 
Sra. Cristina Fàbregas Moreno   AEB 
Sra. Montserrat Montañes Navarro  AEB 
Sra. Antonia Escrivà Castellanos  PP 
Sra. Saray Muñoz Contreras   PP 
Sr. Rafael Muñoz Contreras   PP 
Sr. Eusebio Argueta Chica   ICV-EUiA 
Sra. Carme Mateu i Sala   CiU 
Sr. Raul Ortiz Parra    PXC 
 
Assistits pel secretari accidental senyor Miguel Sánchez Laguna, que certifica i l’interventor 
senyor Raúl López Borras.  
 
Oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa i amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre  els 
assumptes de l'ordre del dia: 
 
I. PART DISPOSITIVA 
 

1. Aprovació d’acta de la sessió anterior 
2. Interposició de conflicte de defensa de l’autonomia local davant del Tribunal 

Constitucional 
3. Expedient correcció error aritmètic clàusula 12.1.1.2 Plec de Clàusules 

Administratives Particulars neteja de dependències municipals 
4. Autorització ús provisional per a aparcament en superfície a l’espai interior de 

la cruïlla d’Av. Burgos i C. Santander (Parcel·la E5) 
5. Moció AEB: Per l’estudi de la municipalització dels serveis públics 

externalitzats de l’Ajuntament de Badia del Vallès 
6. Assumptes sobrevinguts 

 
 

II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL  
 

1. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia  
2. Precs i preguntes 

 
L’alcaldessa diu: “Abans de començar l’ordre del dia del Ple, voldríem llegir dos acords de 
Junta de Portaveus. 
Un es en relació al Pla de desenvolupament comunitari, i la Junta de Portaveus exposa que el 
Pla de Desenvolupament Comunitari és un recurs clau en la millora de la cohesió social de 
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l’empoderament de la comunitat per fer front a la situació alarmant de crisi econòmica i de risc 
de fractura social. 
Que ha demostrat la seva capacitat en generar processos i projectes útils per a la comunitat, 
partint dels seus recursos, en àmbits tan diversos com la solidaritat local i internacional, 
l’envelliment actiu, l’economia social, la millora dels espais verds i de la sostenibilitat, la 
convivència i la promoció de la diversitat cultural... 
Que és un espai de treball comú, reconegut i apreciat per tots els agents del municipi, on 
s’exerceix una participació activa de la ciutadania i una col·laboració estreta amb una gran 
diversitat de serveis i professionals del municipi. 
Que és actualment un projecte actiu i protagonitzat per la ciutadania des del qual es 
desenvolupen respostes innovadores i col·lectives a la situació de crisi i de dificultats per cobrir 
les necessitats bàsiques, promovent un model de corresponsabilitat i reciprocitat. 
Que davant del context específic de Badia, per ser una ciutat que acumula uns indicadors 
socioeconòmics molt negatius (un alt nivell d’atur, el 33% de població atesa per Serveis 
Socials, la renda més baixa de Catalunya...) i uns dèficits estructurals que no li permeten 
assumir més despeses, resulta molt necessària la continuïtat d’uns programes finançats per 
l’administració del govern català per millorar la qualitat de vida i compensar el handicap que 
pateix la ciutat, en especial d’un programa que promou la mobilització de la població per crear 
recursos per afrontar la crisi. 
Que està en desacord amb la decisió de suprimir el Pla de Desenvolupament Comunitari, 
decisió que s’ha pres unilateralment sense haver considerat les seves característiques 
específiques i consultat els agents que hi estan implicats localment. 
Per tant, la Junta de Portaveus demana: 
Que la Direcció General d’Acció Comunitària i Cívica mantingui integralment el Pla de 
Desenvolupament Comunitari de Badia del Vallès i tots els recursos que estan al seu servei, 
sabent que ja ha patit els últims anys una sèrie de retallades. 
Que d’aquesta manera, reconegui la importància d’aquest espai en la ciutat de Badia del Vallès 
i prengui en consideració la reclamació unànime de la comunitat de seguir beneficiant d’aquest 
programa en les mateixes condicions que fins ara.  
 
També hem aprovat en la Junta de Portaveus donar recolzament al manifest del 8 de març que 
s’ha consensuat per la Diputació Barcelona, Associació Catalana de Municipis, Federació de 
Municipis de Catalunya, Diputació de Tarragona, de Lleida i de Girona: 
Un dia més, el 8 de març, les dones de tot el món sortim al carrer per celebrar el Dia 
Internacional de les Dones. Aquesta commemoració centenària simbolitza la lluïda històrica per 
la igualtat de gènere.  
Perquè malauradament, a les nostres societats encara s’hi arrelen estructures i situacions que 
dificulten el ple desenvolupament de les dones: la desigualtat salarial, la menor presència en 
espais de poder, la segregació ocupacional, la manca de corresponsabilitat en les tasques de 
cura i de la llar, o la violència masclista, són evidències que hem de seguir treballant i sumant 
esforços per fer efectiva la igualtat de gènere. 
Això ens obliga a pensar en la implicació de tota la societat –hores i dones- per tal de fer-nos 
partícips i protagonistes del trencament d’estereotips que ha de dur a un canvi d’actitud de la 
societat, el canvi de mentalitat col·lectiu imprescindible per avançar plegats en aquest gran 
repte col·lectiu. 
També és moment de recordar les grans fites en la consecució dels drets civils, polítics i socials 
de les dones, moments clau com l’adquisició del dret al vot –important avenç del que s’han 
complert 80 anys-, el dret a l’accés a l’educació superior, el dret a la lliure disposició dels propis 
béns, l’aprovació d’instruments legals més recents com la Ley Orgánica para la Igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, la Ley Integral contra la Violencia de Género, o la Llei 
catalana del Dret de les Dones a eradicar la violència masclista.  
Però al costat d’aquestes fites ara també cal alçar la veu i denunciar com, altres marcs legals 
referents al nostre país, queden afectats per tot tipus de reformes que desgraciadament no es 
situen en la lògica d’ampliar els drets de les dones o bé la igualtat efectiva amb els homes. Aquí 
podem destacar la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que 
amenaça clarament la funció que han desenvolupat els ajuntaments democràtics alhora de 
donar respostes a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes des de la proximitat. Aquest és el 
cas de les polítiques i serveis municipals adreçats a la promoció de les dones o bé a l’atenció 
de les víctimes de violència masclista, la continuïtat dels quals queda compromesa i 
qüestionada. I el cas més actual i flagrant, sens dubte és la Reforma del Govern de l’Estat pel 
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que fa a la Llei de Salut sexual i reproductiva vigent des del 2010, que suposa un atac directe a 
la llibertat de les dones i al dret a decidir sobre el seu propi cos. 
Per tot plegat, hem de recordar que garantir la igualtat d’oportunitats per totes les dones, és 
avançar cap a una societat més democràtica, és afavorir el benestar i el desenvolupament 
humà, és promoure un nou model social situant les persones en el centre de les estratègies i 
les actuacions. I aquesta ha de ser una de les finalitats del compromís global de les 
administracions locals sempre al costat de les dones i de les organitzacions que defensen i 
reivindiquen el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret. 
Aquest és el gran repte que tenim al davant, i l’hem assolit amb la col·laboració i la complicitat 
de totes les institucions, agents socials i de les dones i els homes de la nostra ciutat, perquè 
només així podrem fer-ho realitat.  
Res més, convidar-vos als actes del 8 de març que tindran lloc a la nostra ciutat”. 
     
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova sense necessitat de lectura l’acta que va tenir lloc el dia 30 de gener de 2014, atès 
que tots els membres del consistori disposaven del text. 
 
 
2. APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE 

L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LLEI  27/2003, DE 27 DE DESEMBRE, DE 
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

 
 
El secretari per indicació de l’alcaldessa llegeix la proposta d’acord. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC, nosotros creemos que la administración local 
en estos tiempos es cuando más tiene que estar cerca de sus ciudadanos, por lo cual nuestro 
voto será favorable”. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup 
municipal de Convergència i Unió que diu:”Gràcies, senyora Presidenta. Aquesta llei és 
totalment perjudicial per al conjunt de la ciutadania i per al bon funcionament de l’administració 
local, ja que posa en perill el sistema de prestació dels serveis municipals, i concretament el 
sistema de serveis socials de proximitat, allunyant-los de la ciutadania. No aporta millores a 
l’administració local, sinó que la castiga, quan la seva gestió s’ha demostrat molt més eficaç 
que la de l’administració de l’Estat. Es en aquesta la més endeutada respecte al global i 
respecte la despesa pública que realitza. Per aquest motiu nosaltres també votem a favor”.  
 
L’alcaldessa dóna la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA 
que diu: “Gracias señora Alcaldesa. En un posicionamiento como este que nos hace que nos 
obligue el gobierno a posicionarnos, la Ley de Reforma de la Administración Local es un acto 
más de injusticia y de hacer sufrir más a la gente que está padeciendo. Las administraciones 
locales, los ayuntamientos son los que atienden en el manifiesto que hemos leído de apoyo al 
plan de desarrollo comunitario. Hablábamos de que en Badia se atiende a un 33% de la gente 
de Badia. Un 33. Y eso significa que mucha de esta gente con estas leyes quedan 
desamparadas, que fue una de las cosas que se hablaban el otro día cuando hablábamos de 
este tema del PDC. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención en el texto que ha 
leído el secretario. Hay 3 cosas fundamentales que le llaman económicamente rendibles, y 
esas tres cosas fundamentales dicen que son el servicio o abastecimiento de agua, la luz y el 
tratamiento de los residuos. Vosotros os habéis dado cuenta en algún momento en este Pleno 
hemos tenido , y voy a utilizar esta palabra, algún chascarrillo por la privatización del agua. Del 
agua en Barcelona, del agua en Catalunya, del agua en Badia del Vallès. Y le llaman 
económicamente rendible. ¿Qué quieren decir con esto? Esa es mi pregunta. Y el tratamiento 
de los residuos. El negocio que hay detrás de esto, que los ciudadanos muchas veces 
desconocemos y no tenemos ni idea de lo que está pasando con estas cosas. Y el otro es, ya 
lo sabéis, hay más ministros, ex ministros, ex presidentes del Gobierno, que están viviendo y 
chupando de todos nosotros y que por esos nos suben las tarifas eléctricas. ¿Eso significa 
económicamente rendibles? Y eso yo personalmente os lo digo, ante una situación como esta 
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no es nada más que felicitar que se traiga a debate este planteamiento aquí al Pleno, y por 
supuesto nuestro posicionamiento es total y absoluto en contra de esta ley y en apoyo a esta 
propuesta”.       
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escrivá regidora del grup municipal del Partit 
Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa, aunque por el contenido de la moción pues 
igual...hubiera sido mejor. El PP ha llevado a cabo esta ley. Nosotros entendemos que en 
determinados municipios, capitales, puede ser muy eficaz, pero en un municipio como Badia la 
autonomía local es decisiva. Nosotros somos representantes del PP lógicamente, no obstante 
trabajamos por y para Badia, con lo cual nos es moralmente imposible pronunciarnos en contra 
de esta moción y nos abstendremos, dando así el beneplácito a lo que la mayoría de regidores 
decidan”.  
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Cristina Fábregas, regidora del grup municipal de 
l’Alternativa d’Esquerres que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Des de l’AEB votarem a favor 
de la moció, perquè pel que fa a nosaltres, la voluntat d’aquest govern d’allunyar l’administració 
dels ciutadans, cada cop és més evident. Hem parlat de l’administració de Justícia ja en aquest  
Ple, ara ens toca parlar dels municipis i bueno, pel que fa a nosaltres ens en sembla que això 
no s’ha acabat. Per tant, evidentment votarem a favor perquè estem en contra de la 
recentralització d’aquest govern”. 
 
L’alcaldessa diu: “Jo només per acabar també d’explicar totes les coses que s’estan sentint 
parlar d’això. Sabeu que el govern central ha aprovat una llei que es la llei de racionalització, 
amb l’excusa de racionalització i reorganització de l’administració local ha fet una llei que no te 
cap finalitat concreta i clara de replantejament de l’administració local ni de com ens organitzem 
a nivell territorial, sinó que amb un criteri d’estalvi econòmic puro i duro, fins i tot ha fet ja els 
càlculs de l’estalvi que suposarà en euros ja l’ha passat a la Comissió Europea, ha plantejat 
una reforma de l’administració local que l’únic que fa es que l’administració local cada cop 
tindrà menys recursos i menys competències, i això suposarà que totes les competències que 
nosaltres ja fem que no son nostres, perquè la majoria de les competències que desenvolupem 
ja no son de l’administració local, ja amb aquesta llei però si que hi havia un “cajón de sastre” 
que ens permetia portar a terme competències de serveis socials, malgrat que nosaltres com a 
municipi de menys de 20.000 habitants no la tenim però bueno, com que sempre se’ns ha 
considerat un municipi de menys de 20.000 habitants pel número d’usuaris, però bueno malgrat 
això tampoc no és una competència municipal com moltes d’altres, que no son competència 
pròpiament municipal, però que l’Ajuntament ha de posar-hi recursos perquè l’administració 
competent no ho fa. I tindria un llarg llistat de coses que fa l’Ajuntament que no li pertoca. Amb 
això el que fa es que no ho podrem fer, ja per llei ens ho prohibeixen. Nosaltres tindrem la sort 
de que com que no en tenim pla d’ajust i econòmicament som solvents, doncs no vindrà 
Montoro amb els seus senyors de negre a intervenir-nos directament, però en altres 
ajuntaments que tenen pla d’ajust, vindran los “señores de negro de Montoro” i serà un drama, 
perquè suposarà el desmantellament dels serveis com serveis socials, serveis de molts tipus: 
d’educació, d’igualtat, infància, ocupació...un seguit de...competències en el cas nostre crec 
que ens deixen l’enllumenat públic i els carrers i poca cosa més, i l’abastament d’aigües i 
recollida d’escombraries. Per això el món local s’ha mobilitzat i ha decidir plantejar un recurs 
d’inconstitucionalitat, i anem tots els ajuntaments d’Espanya pràcticament en bloc, a dir al 
Constitucional que aquesta llei és manifestament inconstitucional. Per què? Perquè atempta 
contra l’autonomia local, perquè ja ens diuen en què ens hem de gastar els recursos. Estem 
intervinguts de totes les maneres, amb l’argument de que tenim molt dèficit públic, ens han 
culpabilitzat del deute d’aquest país quan ara mateix crec que el món local està en un dèficit 
públic de 0, ja ni son tant sols percentatges mínims sinó que molts ajuntaments estem a 0. Ja 
no ens deixen demanar crèdits ni coses d’aquestes, en canvi l’administració general de l’Estat, 
que es la que impulsa aquesta norma amb l’excusa del dèficit, te més del 80 per cent del dèficit 
públic d’aquest país. Ja ni les comunitats autònomes, eh? L’administració més endeutada és 
l’administració de l’Estat. Però bueno, sempre els titulars de premsa doncs surten com que els 
ajuntaments som els que hem gastat el que no teníem. I bueno, també val la pena saber que 
probablement més del 60 per cent de l’endeutament local el té la ciutat de Madrid, amb la qual 
cosa doncs us feu una idea de com “está el patio”. 
Per això agrair els posicionaments favorables de tots els grups, i agrair la confiança per donar-
me la possibilitat de representar a aquesta ciutat amb aquest recurs, i espero, confio i desitjo 
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que el Tribunal Constitucional ens doni la raó, perquè la veritat es que la llei, pels que sabeu 
una mica, “no hay por donde cogerla”.        
 
Sotmesa la proposta a votació s’acorda per majoria amb 14 vots a favor (7 PSC, 4 AEB, 1 ICV-
EUiA, 1 CIU i 1 PXC ) i 3 abstencions (PP) el següent acord: 
 
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments 
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de 
planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrollista, especulatiu, afavoridor 
d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per 
afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i 
socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, 
de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això 
ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen 
els nostres ciutadans i ciutadanes. 
 
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del 
S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic de 
contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de 
la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar 
els efectes de la crisi. 
 
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant 
aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la 
mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als 
serveis que presten. 
 
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant 
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta 
emergència social. 
 
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més 
propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol 
ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que 
suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un important 
retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments. 
 
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir 
serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa 
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió 
sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania 
acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir 
uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat espanyol 
i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar 
els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren 
econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic. 
 
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i 
converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa 
i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi 
d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local 
com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució. 
 
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya 
d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els 
ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat. 
 
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, 
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi 
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aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la 
capacitat de resposta dels governs locals. 
 
Fonaments de dret  
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar 
quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment 
garantida. 
 
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de 
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la 
formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, 
del Consell d’Estat. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents ACORDS: 
 
Primer. Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local 
contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (BOE núm. 312 de 30 de 
desembre de 2013), d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 
bis i següents de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 
 
Segon. A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art. 
75 ter 3 de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte 
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a petició de l’entitat local de major població 
(art. 48 Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de règim local), així com atorgar a 
aquesta entitat la delegació necessària. 
 
Tercer. Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots els tràmits 
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament 
d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora 
Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid 
per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Badia del Vallès, de forma solidària i 
indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, seguint-lo per tots els seus 
tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució. 
 
 
3. CORRECCIÓ ERROR MATERIAL CLÀUSULA 12, APARTAT 1.1.2 DEL PCAP DEL 

CONTRACTE HARMONITZAT DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS DE BADIA 
DEL VALLÈS 

 
El secretari per indicació de l’alcaldessa llegeix la proposta d’acord. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC, votamos en contra del concurso de limpieza, 
pero en este caso lo que viene hoy al Pleno es la corrección de un error, con lo cual nosotros 
nos abstendremos”.  
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu, regidora del grup 
municipal de Convergència i Unió que diu:”Gràcies, senyora Presidenta. Des del grup de CiU 
votarem a favor, donat que només repercuteix en les clàusules administratives, i creiem que 
han de ser el més clares possibles, sense dualitat d’interpretació per part de les empreses 
interessades en el servei”. 
 
L’alcaldessa dóna la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA 
que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Cuando se trajo a debate este tema de la limpieza de las 
instalaciones municipales, nosotros nos oponíamos a la privatización de este servicio llamado 
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externalización. Y ahora ha habido un fallo técnico de alguna manera podríamos decirle, un 
fallo de aplicar la fórmula, las horas más baratas, y esto viene a dar resultado que la empresa 
que pueda hacer una oferta más barata, aunque el servicio sea más precario. Entonces por lo 
tanto, como es normal, nosotros en este tema votaremos en contra”. 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escrivá regidora del grup municipal del Partit 
Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Nosotros nos posicionamos en su momento en 
cuanto a la concesión, a las cláusulas...lo que sucede es que es el tercer error que 
sistemáticamente estamos corrigiendo en un Pleno. Somos humanos, entendemos de los 
errores humanos porque somos los primeros que los tenemos. Entendemos uno, entendemos 
dos...este es el tercero, y hay un refrán que dice “a la tercera va la vencida”. Una cuarta, nos 
tendremos que plantear otro posicionamiento. Nos abstenemos”.  
 
Seguidament intervé el senyor Juan Carlos Santervás, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Gracias. La AEB votará en contra de este proceso por tercera...yo diría por cuarta si 
contamos el previo que se dio hace año y medio, y curiosamente lo bueno de todo esto es que 
mientras siga en proceso la nueva contratación, pues seguiremos teniendo...el servicio de 
limpieza, las señoras de la limpieza tendrán más servicio. Ironías de la política y de la vida”. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio  Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme, que diu: 
“Gracias señora Alcaldesa. Como ya han mencionado los portavoces que me han precedido, 
básicamente lo que hacemos aquí es corregir un error en un pliego complejo, un pliego que no 
es fácil ni de leer ni de entender, y mucho menos a veces de redactar. Es cierto que es una 
suma de errores lo que se ha ido produciendo en este caso, que esperamos que en todo caso 
sea el último, y a la tercera va la vencida y esperamos que el pliego pueda continuar su 
proceso administrativo con toda normalidad. También es cierto que el modificar o el corregir 
este error creo que es bueno recordar al final que las empresas concursen en igualdad de 
condiciones, que por lo tanto no haya en un momento dado una posible impugnación del 
concurso al final del mismo, que podría hacer volver a empezar todo el proceso. Por lo tanto, 
esperemos que no haya ninguna modificación más, ninguna corrección. Por la parte que me 
toca pediros disculpas como responsable del mismo último, y esperemos que no vuelva a 
suceder”. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’acorda per majoria amb 8 vots a favor (7 PSC, 1 CIU), 4 
abstencions (3 PP, 1 PXC) i 5 vots en contra (4 AEB, 1 ICV-EUiA,) el següent acord: 
 
Per acords del Ple municipal de 31 d’octubre es va iniciar l’expedient de contractació, subjecte 
a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa 
segons diversos criteris d’adjudicació, pel servei de neteja de les dependències municipals de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
 
Instruït l’expedient, dins del període per a la presentació de proposicions per a les empreses 
interessades ( que va finalitzar el dia 20 de gener de 2014), es va formular una qüestió 
d’interpretació per algunes de les empreses interessades, respecte la fórmula de puntuació 
prevista en la clàusula 12, apartat 1.1.2,  la qual diu: “Es valorarà el número anual d’hores 
extraordinàries del netejador especialista ofertades para el “PREU B” previst a la clàusula 41 
del Plec de Condicions Tècniques fins un màxim de 15 punts, d’acord amb la següent fórmula: 
(Hores dedicades de netejador especialista indicades en el “PREU B” de la oferta més 
econòmica x 15 punts)/ Hores dedicades de netejador especialista indicades en el “PREU B” de 
la oferta que se valora.” 
 
En aclariment del dubte els òrgans administratius encarregats de la informació, el dia 
16/01/2014 van donar informació a la totalitat de les empreses interessades respecte el sentit 
de consulta i, en concret, que en aquest criteri s’hauria de “primar i valorar la reducció de les 
dos variables (hores dedicades i preu unitari) a disposició de les empreses interessades, que 
en la seva proposició poden disposar-ne d’un número més reduït d’hores ( que les 1500 
màximes previstes) i d’un preu unitari més baix ( que els 14,00 euros, màxims previstos), 
criteris que definiran el cost anual del PREU B. 
 
Aquest aclariment posava de manifest el sentit de les prestacions i les variables a disposar-ne 
per les empreses per conformar la seva proposició, però també ja evidenciava la mancança 
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gramatical i aritmètica per avaluar proporcionalment la millor oferta econòmica de la clàusula 
12, apartat 1.1.2,  ja que faltava una de les variables (el preu unitari hora ) que composen el 
preu, com es desprèn de l’informe emès en data 20/01/2014 pels serveis d’urbanisme i 
l’informe de secretaria general, el qual destaca que “en resulta clar que la millor oferta 
econòmica ha de ser la derivada de l’avaluació de les dos variables a disposar-ne per les 
empreses interessades: les hores màximes any i el preu d’aquestes. No pot haver una 
avaluació possible de millor oferta econòmica si no es valora el preu pel qual s’està oferint 
aquesta”. 
 
En virtut d’aquests informes l’Alcaldia municipal va dictar el decret núm. 32/2014, de 22 de 
gener, que resolia “ Primer. Iniciar l’expedient administratiu per a la correcció de l’error material 
de l’apartat 1.1.2 (Borsa de serveis extraordinaris. 15 punts) de la clàusula 12a (Criteris 
d’adjudicació) del PCAP per a la contractació del servei de neteja de les dependències 
municipals de l’Ajuntament de Badia del Vallès i ordenar alhora la suspensió de la tramitació de 
l’expedient de contractació  fins a la resolució pel Ple municipal, com a òrgan de contractació; 
Segon. Donar audiència a l’expedient a les empreses interessades que s’han presentat al 
procediment pel termini de 10 dies des de l’endemà de rebre la notificació d’aquesta resolució; i 
tercer. Donar compte al Ple d’aquesta resolució per a la seva ratificació i notificar-la a totes les 
empreses presentades al procediment.” 
 
Notificat aquest decret a totes les empreses interessades, transcorregut el període d’audiència 
prèvia a la resolució de l’expedient, d’acord amb als informes esmentats, i l’informe de la 
Intervenció municipal, d’acord amb el que disposen els articles 1,115,116, 210, 211, disposició 
addicional segona i concordants del RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic; els Plecs de Clàusules Administratives Particulars 
(PCAP) i Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) reguladors dels procediment; l’article 105.2 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, entre d’altra legislació d’aplicació 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Ratificar la resolució d’Alcaldia núm. 32/2014, de 22 de gener i d’acord amb l’expedient 
instruït aprovar la correcció de l’error material de l’apartat 1.1.2 ( Borsa de serveis 
extraordinaris. 15 punts) de la clàusula 12a (Criteris d’adjudicació) del Plecs de clàusules 
administratives particulars per a la contractació del servei de neteja de les dependències 
municipals de l’Ajuntament de Badia del Vallès, en el sentit següent: 
 
On diu: 

 
“Es valorarà el número anual d’hores extraordinàries del netejador especialista ofertades 
para el “PREU B” previst a la clàusula 41 del Plec de Condicions Tècniques fins un màxim 
de 15 punts, d’acord amb la següent fórmula: (Hores dedicades de netejador especialista 
indicades en el “PREU B” de la oferta més econòmica x 15 punts)/ Hores dedicades de 
netejador especialista indicades en el “PREU B” de la oferta que se valora.” 

 
 
Ha de dir: 

 
“Es valorarà el número anual d’hores extraordinàries i preu unitari del netejador 
especialista ofertades para el “PREU B” previst a la clàusula 41 del Plec de Condicions 
Tècniques fins un màxim de 15 punts, d’acord amb la següent fórmula:  
Preu B de la millor proposta econòmica (cost anual mes baix)  x 15 punts / preu B de la 
oferta que es valora. 
On el preu B = hores de netejador especialista x preu unitari.” 

 
Segon. Retrotreure els efectes de la correcció material al moment de la seva producció i, en 
conseqüència, convocar de nou el corresponent procediment obert per a l’adjudicació i atorgar 
un nou període per a la presentació de proposicions pels licitadors interessats de 40 dies 
naturals, a comptar des de la data d’enviament de remissió de la rectificació de l’anunci de 
licitació al Diari Oficial de la Unió Europea, de conformitat amb la reducció de terminis prevista 
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a l’article 159 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i publicar les rectificacions 
escaients als diaris oficials i el perfil del contractant. 
 
Tercer.  Reconèixer el dret i lliure disposició de les empreses interessades que van presentar 
llurs proposicions a mantenir-les, retirar-les i poder presentar-les novament dins del nou 
període de licitació, a partir de l’endemà de la notificació del present acord, conforme els 
principis establerts a l’article 1 i concordants del RDL 3/2011, de 14 de novembre. 
 
 
4. AUTORITZACIÓ ÚS PROVISIONAL PER A APARCAMENT EN SUPERFÍCIE A L’ESPAI 

INTERIOR DE LA CRUÏLLA D’AV. BURGOS I C. SANTANDER (PARCEL·LA E5) 
 
El secretari per indicació de l’alcaldessa llegeix la proposta d’acord. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio  Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme, que diu: 
“Gracias señora Alcaldesa. Con la aprobación de este punto, lo que se hace es continuar con 
un proceso que viene ya de unos meses atrás, en el que si nos ponemos y hacemos un poco 
de memoria, en un principio la parcela a la que nos referimos, que es el parking de Santander 
como lo conocemos la mayoría, pues será objeto de un proyecto urbanístico que se iba a hacer 
un parking subterráneo en su momento, y como todos sabemos la crisis lo primero que se llevó 
fue, por desgracia, la empresa que había ganado el concurso en aquel momento, y por lo tanto 
teníamos una parcela que actualmente se está utilizando como aparcamiento en superficie, 
que tiene unas deficiencias y da unos problemas sobre todo a aquellos que aparcáis 
normalmente en la zona las conocéis, y que por lo tanto había que darle, en previsión de que 
no va a haber posibilidad, ni económica ni a corto, ni a medio ni largo plazo de hacer una 
gran...de volver a recuperar ese proyecto original, pues había que hacer un nuevo proyecto 
para adecuar al menos como mínimo la zona al uso que se está haciendo actualmente, que es 
el estacionamiento en superficie. Es lo que tenemos planteado hacer, el adecuar, adaptar el 
parking de la calle Santander que actualmente es como un dragon khan para muchos, en un 
parking en el que se pueda estacionar correctamente, que esté integrado dentro del entorno en 
el que está, que no sea todo asfalto sino que exista zona verde también, y que se 
pueda...bueno, que sea agradable a la vista y que permita el estacionamiento en superficie con 
normalidad”.   
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Bueno, como ya ha explicado el Sr. Lancho, nosotros daremos 
nuestro apoyo porque creemos que con la obra quedará mejor que como está, ya que no ha 
sido posible hacer el parking subterráneo, al menos que haya unos aparcamientos donde se 
pueda aparcar bien”. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu, regidora del grup 
municipal de Convergència i Unió que diu:”Gràcies, senyora Presidenta. Des de CiU també 
votarem a favor, doncs considerem que tota millora pel municipi de Badia és bona”.  
 
L’alcaldessa dóna la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA 
que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Nosotros nos abstendremos en este punto”. 
 
A continuació intervé el senyor Rafael Muñoz, regidor del grup municipal del PP, que diu: 
“Gracias señora Alcaldesa. Nosotros estamos de acuerdo y votaremos a favor”. 
 
Seguidament, intervé la senyora Montserrat Montañés, regidora del grup municipal de l’AEB, 
que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Des de l’AEB nosaltres ja no vam donar recolzament al 
projecte inicial de la construcció d’un aparcament soterrat en aquesta parcel·la, perquè no 
quedava definit quin era l’ús que se li havia de donar a la superfície una vegada construït 
aquest aparcament subterrani, per tant la intervenció en aquesta parcel·la que primer 
s’intervenia per a la construcció d’aquest aparcament sense definir quin equipament o quin ús 
se li donaria a la part de superfície. En aquells moments nosaltres ja no vam donar suport, i 
això queda aturat per la fallida que fa l’empresa a la que se li assigna la construcció. Es llavors 
quan es presenta una proposta per a fer una actuació provisional per a la construcció o 
condicionament d’un aparcament de superfície. Aquesta és una inversió que es fa en una 
intervenció provisional, perquè també cal acabar de definir un espai i quin serà l’ús final que 
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tindrà aquesta parcel·la. Atenent que sí que hi ha d’altres espais on si que hi ha previstes 
intervencions i si que hi ha una reserva i una definició de l’ús per a aparcaments de superfície, 
com pot ser el de l’av. Mediterrània, nosaltres hem apostat  i així hem traslladat la nostra 
intenció de vot sempre que ha sortit aquest tema, que les inversions haurien d’anar adreçades 
en aquelles intervencions que quedaren definitives, i per aquest motiu nosaltres ens abstindrem 
perquè la provisionalitat d’aquesta actuació considerem que no es la més apropiada”. 
 
L’alcaldessa diu: “En qualsevol cas, el tema provisionalitat és un tema també de planejament 
urbanístic. Tampoc no vol dir ni un any, ni dos, ni tres ni quatre. En qualsevol cas també és un 
emplaçament en què la urgència de l’actuació és evident. L’hem fet també amb criteri 
d’urgència, però bueno que també es un criteri el que vosaltres plantegeu també es a tenir en 
compte”. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’acorda per majoria amb 12 vots a favor (7 PSC, 3 PP, 1 CIU, 1 
PXC), 5 abstencions (4 AEB, 1 ICV-EUiA) el següent acord: 
Atès l’informe/memòria dels serveis d’urbanisme municipals de data 16/10/2013, respecte les 
necessitats públiques d’actuació a la parcel·la E5, de propietat municipal, situada a l’espai 
interior de la cruïlla de l’Av. Burgos amb el carrer Santander, relatives al canvi d’ús provisional 
d’aquesta parcel·la per a aparcament de vehicles i la consegüent actuació d’arranjament de 
l’espai. 
 
Atès que en data 30 d’octubre de 2013 el ple municipal aprova incoar l’obertura d’expedient per 
a la autorització de l’ús provisional d’una part de la parcel·la E5.  
 
Atès que ha estat sotmès a informació pública per un període de 20 dies en compliment de 
l’article 54, del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, i simultàniament s’ha sol·licitat informe a la comissió territorial competent (Area 
Metropolitana de Barcelona). 
 
Atès que en data 5 de Desembre de 2013, el Departament d’urbanisme i medi ambient de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès, sol·licita llicència d’obres i usos provisionals per a la 
instal·lació d’un aparcament en superfície a l’espai interior de la cruïlla de l’av Burgos i c/ 
Santander ( part de la parcel·la E-5) per motius de regularització de dit us i atenent a la 
necessitat d’executar projecte de remodelació urbanística u paviments d’aparcament redactada 
per Grup 22 arquitectes SLPU a petició de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a compte del 
Catàleg d’Actuacions Metropolitanes de Barcelona anualitat 2008-2011, per al municipi de 
Badia del Vallès. 
 
Atès que en data 27 de Desembre de 2013, la Junta de Govern de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, adopta acord emetent informe favorable en relació a l’autorització d’usos i obres 
provisionals per a la instal·lació d’un aparcament en superfície a l’espai interior de la cruïlla de 
l’av Burgos i c/ Santander ( Part de la parcel·la E-5), núm. d’expedient 4973/13. 
 
 
D’acord amb allò previst, entre d’altra legislació als articles 8, 53, 54 i concordants del DL 
1/2010, de 3 d’agost, que aprova el text refós de la llei d’urbanisme i de conformitat amb allò 
que es disposa a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 abril, reguladora de les bases del règim 
local. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Autoritzar l’ús provisional de la part de la parcel·la E5, del demani públic municipal, 
situada a l’espai interior de la cruïlla de l’Av. de Burgos, amb el carrer Santander, per a 
aparcament en superfície, segons plànol adjunt i definida com; 
 

Parcel·la  de forma de rectangular irregular de costats de 35,8 metres per 39,05 metres, 
orientada amb un vèrtex a nord, el seu front nord-oest, té una longitud de 35,8 metres, 
llinda amb l’espai 6a i té front als darreres dels blocs situats al carrer Santander 2-4, el 
costat orientat a sud-oest, amb una longitud de 39,05 metres, llinda amb l’espai 6a i té 
front als darreres dels blocs situats a l’avinguda Burgos 22-26, el costat orientat a sud-
est, amb una longitud de 39,05 metres, llinda amb l’espai 6a i té front en part al lateral 
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de l’edifici situat a l’avinguda Burgos 20 i en part amb l’aparcament en superfície amb 
accés des del carrer Saragossa, i finalment el costat amb front nord-est, té una longitud 
de 35,8 metres, llinda amb l’espai 6a i té front a les façanes principals dels blocs situats 
al carrer Santander 6-8. 
Qualificació  urbanística 7b.7 (Equipament de nova creació amb diferents usos 
admesos) 
Superfície : 1.397 m2. 

 
Segon. Concedir llicència urbanística per a la instal·lació d’un aparcament en superfície a la 
parcel·la abans esmentada, expedient núm. 2013/113, subjectes a les següents condicions: 
  

1. A fer cessar els usos i desmuntar o enderrocar les instal·lacions i les obres 
realitzades com a conseqüència de l’ús provisional sol·licitat i autoritzat del 
terreny situat a l’espai interior de la cruïlla de l’av. Burgos amb el carrer 
Santander, quan ho acordi l’Ajuntament i sense dret a percebre cap mena 
d’indemnització amb el que preveu l’article 54 del Text Refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya. 

 
2. Reposar la situació alterada pels usos i obres sol·licitats i autoritzats al seu 

estat original en el referit terreny amb el que preveu l’article 54 del Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 

 
3. Advertir del caràcter provisional de l’autorització i dels seus efectes en els títols 

translatius del domini total de l’immoble dels usos o les obres de caràcter 
provisional. 

 
4. L’acreditació de les tres condicions anteriors seran objecte de nota marginal al 

Registre de la propietat d’actes de naturalesa urbanística, de conformitat amb 
l’article 54 del Text Refós de la Llei d’urbanisme i en l’article 62 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol. 

 
Tercer. Facultar a l’alcaldessa per a l’execució dels actes que esdevinguin d’aquest acord. 
 
Quart. Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
 
5. MOCIÓ AEB: PER L’ESTUDI DE LA MUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 

EXTERNALITZATS DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 
 
L’alcaldessa diu: “Deixem aquesta moció sobre la taula pel proper ple del mes que ve. Agrair al 
grup que ha presentat la moció d’atendre el prec que hem fet de poder parlar més 
tranquil·lament un tema tant complex com aquest”. 
 
 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE LA NÚMERO 1/2014 FINS LA 
51/2014   
 
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
 
Núm. 1/14, de 7 de febrer, de declarar extingida la relació estatutària per cessament del 
nomenament interí de la senyora Eva Pellisé Canovas, per motiu de l’amortització del lloc de 
treball d’arquitecte municipal, codi 400300 del programa 1501. 
 
Núm. 2/14, de 8 de gener, de fer efectiva la baixa en el padró d’habitants del senyorTarik El 
Mrini per inscripció indeguda, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 19/13. 
 
Núm. 3/14, de 8 de gener, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol·licitud que ha presentat la senyora Damiana Junis Mejia Martínez. 
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Núm. 4/14, de 8 de gener, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol·licitud que ha presentat el senyor Evaristo Portas Abal. 
 
Núm. 5/14, de 8 de gener, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol·licitud que ha presentat el senyor Bienvenido Garcia Corrales. 
 
Núm. 6/14, de 8 de gener, de concessió d’una bestreta de 100,00 euros al senyor Juan Carlos 
Fernández Rubio, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de setembre de 2013. 
 
Núm. 7/14, de 9 de gener, de reconèixer al treballador Iván Villén Ortiz la condició d’indefinit no 
fix, amb efectes del dia 28 de desembre de 2013 i fins a la cobertura definitiva de les places 
ocupades per aquest treballador. 
 
Núm. 8/14, de 9 de gener, de disposició de les vacances del senyor Antonio Núñez Rodríguez. 
 
Núm. 9/14, de 9 de gener, d’aprovar la participació en el “Curs per al manteniment higiènic-
sanitari d’instal·lacions de risc davant la legionel·la” a diferents treballadors. 
 
Núm. 10/14, de 9 de gener, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones 
amb disminució, modalitat titular conductor, al senyor Andrés Valderrama Pérez. 
 
Núm. 11/14, de 9 de gener, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 14111583 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. 12/14, de 9 de gener, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol·licitud que ha presentat el senyor Hidebrando Ramírez Ruiz. 
 
Núm. 13/14, de 9 de gener, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol·licitud que ha presentat el senyor Juan José Benítez. 
 
Núm. 14/14, de 9 de gener, de declarar la inexistència de causa per a la tramitació de 
l’expedient de baixa d’ofici per inscripció indeguda núm. 36/2013, i ordenar el seu arxiu. 
 
Núm. 15/14, de 15 de gener, de practicar liquidació dels havers del mes de desembre de 2013 
a les treballadores Eva Pellisé Canovas i Sandra Rodríguez Muñoz i diferents treballadors del 
Pla d’Ocupació, per liquidació dels respectius contractes. 
 
Núm. 16/14, de 15 de gener, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 13 de gener 
de 2014. 
 
Núm. 17/14, de 15 de gener, d’incoar expedient sancionador núm. 0001/2014, per presumpta 
infracció dels articles 13, punt 1), 14 punt 2), 21 punt i) i 22 punt 2) del Reglament Regulador de 
la venda no sedentària, al titular de la parada núm. 136. 
 
Núm. 18/14, de 15 de gener, de contractació de diferents treballadors dins el programa 
“Programa treball i formació adreçat a persones aturades no perceptores de prestacions” i 
d’altres. 
 
Núm. 19/14, de 16 de gener, de concessió d’una bestreta de 900,00 euros al senyor Blas Rojo 
López, sense interès i a compte de la paga extraordinària d’estiu de 2014. 
 
Núm. 20/14, de 16 de gener, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros al senyor José Luis 
Soto Martínez, sense interès i a compte de la propera mensualitat. 
 
Núm. 21/14, de 21 de gener, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 20 de gener 
de 2014. 
 
Núm. 22/14, de 21 de gener, de donar com a vàlida la llista de guanyadors del 44è concurs 
Nadal 2013 segons l’acta del jurat del Concurs d’Aparadors, per l’import de 300 euros. 
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Núm. 23/14, de 21 de gener, d’incoar procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial 
1/2014,  a causa de la demanda d’una ciutadana per haver patit una caiguda en la via pública. 
 
Núm. 24/14, de 21 de gener, de reconèixer al treballador Noé Moreno Crespo la condició 
d’indefinit no fix a temps complert, amb efectes del dia 1 de gener de 2014 i fins a la cobertura 
definitiva del lloc de treball. 
 
Núm. 25/14, de 21 de gener, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol·licitud que ha presentat el senyor Salvador Onieva Godoy. 
 
Núm. 26/14, de 21 de gener, de nomenar tresorera accidental la senyora M. Dolors Gómez 
Couto, per situació d’IT del titular. 
 
Núm. 27/14, de 24 de gener, d’autoritzar el senyor Lu Yan Qiu per a d’instal·lació d’una 
terrassa exterior de 37,28 m2. davant el local ubicat a la Pl. Major, durant el període del dia 1 
de gener fins el 31 de desembre de 2014. 
 
Núm. 28/14, de 24 de gener, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 14002377 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. 29/14, de 24 de gener, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al mes de 
gener de 2014. 
 
Núm. 30/14, de 24 de gener, d’incoar expedient sancionador núm. 0002/2014, per presumpta 
infracció dels articles 13, punt 1), 14 punt 2), 21 punt i) i 22 punt 2) del Reglament Regulador de 
la venda no sedentària, al titular de la parada núm. 136. 
 
Núm. 31/14, de 24 de gener, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 27 de gener 
de 2014. 
 
Núm. 32/14, de 24 de gener, d’iniciar expedient administratiu per a la correcció de l’error 
material de l’apartat 1.1.2 (Borsa de serveis extraordinaris. 15 punts) de la clàusula 12a (criteris 
d’adjudicació) del PCAP per a la contractació del servei de neteja de dependències municipals. 
 
Núm. 33/14, de 24 de gener, d’acceptar la subvenció de 649,52 euros de la Diputació de 
Barcelona, destinada a les despeses del transport  escolar que s’ocasioni amb motiu de la 
campanya ”Coneguem els nostres parcs”  
 
Núm. 34/14, de 24 de gener, d’autoritzar la senyora Gloria Falcón Macho per a d’instal·lació 
d’una terrassa exterior de 17,70 m2. davant el local ubicat a l’av. Burgos, 34 (local 47), durant 
el període del dia 1 de gener fins el 31 de gener de 2014. 
 
Núm. 35/14, de 27 de gener, d’acceptar l’ajut de 75.214,79 euros atorgat dins el Pla Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona, destinat al finançament d’activitats 
corresponents a la “línia de suport al finançament de plans locals d’ocupació”. 
 
Núm. 36/14, de 28 de gener, d'aprovar I'expedient núm. 01/2014, de generació de crèdits a 
partides pressupostàries de l' exercici de 2014. 
  
Núm. 37/14, de 28 de gener, de convocatòria del Ple ordinari del dia 30 de gener de 2014. 
 
Núm. 38/14, de 28 de gener, d’aprovar i signar un conveni de cooperació educativa per a la 
formació pràctica en centres de treball, amb el Centre de Secundària Institut de Badia del 
Vallès. 
 
Núm. 39/14, de 28 de gener, 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 gener de 2014. 
 



 14 

Núm. 40/14, de 29 de gener, d’autoritzar el senyor Quan Zhou Lin. per a d’instal·lació d’una 
terrassa exterior de 9,68 m2. davant el local ubicat al C/ de Porto, 13, durant el període del dia 
1 de gener fins el 31 de desembre de 2014. 
 
Núm. 41/14, de 29 de gener, d’aprovar la liquidació de la taxa per ocupació temporal de la via 
pública al senyor Quan Zhou Lin, per l’ocupació de la via pública amb la instal.lació d’una 
terrassa exterior davant el local ubicat al C/ de Porto, 13. 
 
Núm. 42/14, de 29 de gener, d’autoritzar el senyor Jianmei Zhang per a d’instal·lació d’una 
terrassa exterior de 20 m2. davant el local ubicat al C/ Santander, 6, durant el període del dia 1 
de gener fins el 31 de desembre de 2014. 
 
Núm. 43/14, de 29 de gener, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 14004584 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. 44/14, de 30 de gener, de desestimació de les al·legacions formulades, sancionar a la 
persona denunciada i notificar-lo de forma legal, en relació a l’expedient per infracció de trànsit 
1300000096. 
 
Núm. 45/14, de 3 de febrer, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 3 de febrer de 
2014. 
 
Núm. 46/14, de 3 de febrer, d’acceptar l’aportació de 815,00 euros de la Federació Catalana de 
Judo, destinada a contribuir en el suport a l’alimentació de famílies amb infants que no compten 
amb ingressos econòmics. 
 
Núm. 47/14, de 3 de febrer, d'aprovar I'expedient núm. 02/2014, de generació de crèdits a 
partides pressupostàries de l' exercici de 2014. 
 
Núm. 48/14, de 3 de febrer, 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 desembre al 
30 de gener de 2014. 
 
Núm. 49/14, de 3 de febrer, d’autoritzar al PSC a fer ús de la sala d’actes de l’Auditori Municipal 
el dia 5 de febrer, per dur a terme una xerrada. 
 
Núm. 50/14, de 4 de febrer, de concessió d’una bestreta per import de 1.900,00 euros a la 
senyora Sonia Ollé Campillo, sense interès i a compte de les retribucions dels 24 mesos 
posteriors a la concessió. 
 
Núm. 51/14, de 4 de febrer, 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 de febrer de 2014. 
 
L’alcaldessa dóna la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA 
que diu: “Gracias señora Alcaldesa. Yo quería preguntar sobre la Resolución 18, del 15 de 
enero, que va relativa a la contratación de un personal, y como es una encomienda que me ha 
hecho una gente con la que yo me relaciono, que es la Asociación de Parados Activos de 
Badia del Vallès, que esta gente no ha estado informada de cómo se ha hecho este 
procedimiento y bueno, la única es que en próxima ya lo he comentado en Junta de Portavoces 
por los nuevos contratos que se van a hacer, que se pueda informar y en algún momento 
cuando hablábamos del COPEVO pues de incorporar en la mesa de contratación a este 
colectivo para que estén al corriente de todas las posibles incorporaciones laborales. 
Simplemente era esto, gracias”.  
Seguidament intervé el senyor Rafael Muñoz, regidor del grup municipal del PP, que diu: 
“Gracias, Sra. Alcaldesa. Era simplemente hacer una pregunta. En la 32/14, que me parece 
que es lo mismo que lo que se ha presentado en el punto 3. Era para saber si era lo mismo del 
Pleno. Lo de la cláusula 12.1.1.2. ¿Es lo mismo? Entonces ya está. Saber por qué estaba ahí 
puesta”. 
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L’alcaldessa diu: “Explico el Decret i després dono la paraula. El que hem aprovat ara en el Ple 
és tot el procés de correcció material que s’inicia amb un Decret d’Alcaldia, que és l’impulsor de 
tot el procediment que hem acabat avui. Aquest es el Decret d’Alcaldia que impulsa el 
procediment. No es que estigui duplicat, sinó que son dos acords diferents però tot en el mateix 
procediment”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i 
Cultural, que diu: “Gracias, alcaldesa. Sólo comentar que la Asociación de Parados está 
informada puntualmente sobre todos los procedimientos que hay. Es un plan de ocupación y 
hace cosa de un mes y una semana-mes y medio, se les informó absolutamente todos los 
planes que había en marcha, los que hay previstos, cuantas personas hay que cada uno, con 
lo cual están informados”. 
 
Intervé seguidament la senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa d’Economia i Serveis 
Generals, que diu: “Sr. Argueta, que en la Comisión Informativa informé de este punto, 
desarrollé las 12 contrataciones que habían tenido lugar por los diferentes programas. En 
cualquier caso usted si que tiene esta información, también además se la pasé por correo 
electrónico, o sea que bueno, recogiendo un poco lo que dice mi compañera Raquel, que se 
mantendrá informada esta asociación. Cabe destacar que en la Comisión Informativa di todos 
los detalles y además usted lo tiene por e.mail, por escrito”. 
 
 
2. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA fa una pregunta: 
 
2.1 Associació protecció civil 
 
Hemos vuelto a recibir un correo (yo) de una asociación de legalización de la nueva asociación 
del tema de protección civil. Y claro, había una más. Había otra asociación. Y creo haber 
preguntado en el mes de noviembre sobre este tema ya y claro, la insistencia, yo le contesté a 
la persona que me envió ese correo, y el no me volvió a contestar, entonces yo digo pues algo 
ha pasado. Algo está pasando. Creo que en ese momento cuando lo pregunté aquí en el Pleno 
el Sr. Lancho me dijo que en su momento, cuando se tratara este tema, ya buscaríamos la 
forma de consensuar o de buscar o tener la máxima información, pero me gustaría saber cual 
es la situación actual de esta nueva entidad que ha surgido y que se piensa hacer desde el 
servicio, porque claro existe esta posibilidad, ya me han dicho que han hecho algún servicio y 
yo pues quería saber que es lo que hay de verdad de toda esta información o es simplemente 
un bulo    
 
El senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, fa les preguntes següents: 
 
2.2 Rebuts endarrerits mercat ambulant 
 
Com tots vostès saben, l’Ajuntament per deixadesa o negligència, va deixar d’ingressar durant 
tres anys tots els diners provinents dels paradistes del mercat ambulant . Crec recordar, sinó 
anem errats, que el 2008, 2009 i 2010. En aquell moment la situació no era tant complicada 
com és ara, i nosaltres voldríem saber, la pregunta concreta es: Quan s’ha notificat exactament 
el pagament a aquests paradistes? Perquè d’una banda tenim el fet de que representants 
d’aquests paradistes que es volen constituir en associació, s’adrecen a nosaltres per a dir 
escolta, quan podíem pagar no ens van venir a demanar els diners, i ara que no podem pagar 
ens volen fer pagar els tres anys que no ens van cobrar, més l’any en curs, i no podem pagar. 
A més a més d’això, la pregunta creiem que és pertinent de quan s’ha notificat aquest 
requeriment de pagament, perquè nosaltres hem fet una consulta jurídica i sembla ser que 
l’administració local no pot requerir el pagament d’una taxa o un tribut, més enllà dels 4 anys 
anterior del moment en què notifica a la persona que ha de satisfer aquesta taxa o aquest 
impost. Llavors, és important saber si per exemple això es va notificar al juny o al juliol de l’any 
13, perquè si fem enrere des de juny-juliol de l’any 13, veiem que l’Ajuntament no podrà cobrar 
des de l’any 2009, des de mitjans de l’any 2009 que son 4 anys. I bé, saber quan s’ha notificat 
això i què pensa fer el Consistori, perquè en el seu moment, per aquesta deixadesa o 
negligència del regidor d’Economia, crec recordar que era el senyor Sanuy, en temps de 
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l’alcalde Jimeno això va passar, evidentment en el seu moment no hi van haver responsabilitats 
polítiques, i ara doncs no se si n’hi poden haver. Per tant, saber quan s’ha notificat el pagament 
a aquests paradistes i tenint present la situació que es dóna, econòmica, en aquestes 
persones. 
 
2.3 Targeta transport públic 
 
D’altra banda voldríem parlar de transport. Sabem que recentment s’ha constituït la plataforma 
en defensa del transport públic a Badia del Vallès per diferents qüestions, en diferents 
reclamacions, la primera era dels autobusos que van a Barcelona, més enllà també la pujada 
de tarifes entre d’altres reivindicacions. Hi ha hagut altres reivindicacions de mobilitat recents a 
la nostra ciutat. I nosaltres el que voldríem fer es un prec a l’equip de govern en el sentit de que 
som coneixedors que existeix un acord amb l’Àrea Metropolitana i l’Oficina de Mobilitat de 
Sabadell, pel qual qualsevol persona aturada del nostre municipi o qualsevol persona que cobri 
menys del salari mínim interprofessional, doncs pot sol·licitar una targeta T trimestre, per un 
import de 29,40 euros. Si estàs aturat o cobres menys del salari mínim interprofessional, doncs 
això ho pots fer. Pots tenir dret a aquesta targeta. Em consta per converses que hem tingut, 
que s’està organitzant des del Servei o des de Serveis Socials facilitar la tramitació d’aquesta 
possibilitat de descomptes, i el que voldríem es que des de les eines que te el Consistori, doncs 
que en faci la màxima difusió possible a la ciutadania perquè tota persona que estigui en 
aquesta situació difícil d’atur o d’una percepció d’ingressos reduïda, pugui tenir accés a 
aquesta targetaT trimestre que entre d’altres coses, per menys de 30 euros pots viatjar a 
Barberà, pots viatjar a Sabadell, pots viatjar a Cerdanyola, pots viatjar, pots moure’t. Per tant, el 
prec seria que en la mesura del possible, l’equip de govern fes publicitat d’aquesta situació”. 
 
2.4 Wi Fi 
 
Una altra pregunta que voldríem es conèixer l’estat de la qüestió del Wi Fi de la ciutat. Fa 
massa temps que dura aquesta anomalia amb el sistema informàtic que es el que nosaltres 
se’ns va dir,  la dificultat d’accedir-hi, i voldríem saber quin es l’estat de la qüestió, i quan 
podrem tenir doncs els ciutadans gaudir del Wi Fi municipal del qual disposàvem.  
 
2.5 PANRICO 
 
Un altre tema que voldríem tractar, una altra consulta a l’equip de govern fa referència a 
l’empresa PANRICO en el sentit que el dia 24 de gener es va reunir el Consell d’Alcaldes aquí 
al Vallès, i entre d’altres coses parlaven del desig del manteniment de l’activitat productiva a la 
comarca, i nosaltres voldríem saber doncs més enllà de la nota de premsa, d’aquest manifest i 
de la fotografia pertinent, quines accions ha dut a terme aquest Consell d’Alcaldes per a 
recolzar al Comitè de vaga de l’empresa PANRICO que, com sabeu, doncs aquí a la nostra 
ciutat hi ha molta gent que hi treballava, que hi treballa i que hi treballava. Per tant voldríem 
saber que ha fet aquest Consell d’Alcaldes més enllà d’aquella declaració d’intencions. 
 
2.6 Pàrking av. Burgos 
 
Una altra qüestió que volíem plantejar, ja ho vam parlar el mes passat. El mes passat parlàvem 
del pàrking de l’av. Burgos i de l’estat de la qüestió de la constitució i de l’ordenació del pàrking. 
En aquell moment el regidor responsable va dir que hi va haver un incendi al pàrking, que 
esperem que tot torni a la normalitat i que, segons paraules textuals, “en principio la semana 
que viene ya empezarán a vaciar los tres boxes afectados, y la brigada procederá a pintarlos y 
dejarlo todo en condiciones, y en principio en un par de semana se tienen que colocar las 
puertas de los boxes afectados, que básicamente es lo que queda, y que una vez que ocurra 
esto se procederá a la inspección de los boxes que quedan pendientes, esto no vamos a dejar 
de hacerlo, y una vez que tengamos todo esto en orden, se procederá a la constitución y al 
ordenamiento del parking”. Ha passat un mes, hi ha persones afectades que s’han adreçat a 
l’AEB perquè sembla ser que més enllà de la constitució d’una, si vaig errat ja em corregireu, 
d’una persiana, doncs poca cosa més està fet, i que l’estat actual del lloc de l’incendi ha patit 
poques modificacions. Per tant, un mes més tard tornem a preguntar com es resoldrà aquest 
tema primer per a les persones afectades, aquests propietaris, i després com no per a la 
constitució i l’ordenació del pàrking, pel qual hi ha d’haver una comunitat de propietaris ja fa 
més de 8 anys aproximadament. 
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2.7 Estació de medició atmosfèrica 
 
Una altra pregunta que volem fer a l’equip de govern, que ja vam fer al Ple de 30 de gener, fa 
referència a l’estació de medició atmosfèrica, la qual l’equip de govern va dir que la resposta de 
la Generalitat era doncs que no ho considerava oportú. Però en tot cas el compromís de l’equip 
de govern va ser passar a aquest grup municipal la resposta per escrit de la Generalitat, i a 
nosaltres no ens ha arribat absolutament res. Per tant, el prec que fa l’AEB es que volem per 
escrit la resposta que la Generalitat ha donat a l’Ajuntament de Badia, pel qual considera que 
no ha lugar la constitució d’una estació atmosfèrica a la nostra ciutat. 
 
2.8 Habitatge 
 
Una altra qüestió que volem plantejar des de l’AEB, el mes passat ja hi vam parlar prou de 
qüestions d’habitatge, i bàsicament el que se’ns va dir es que no deixaríem fer tot allò que van 
dir que farien, i que la mesa d’habitatge que és l’òrgan que ha de resoldre aquests temes, 
s’havia de reunir en dues setmanes. Han passat quatre setmanes i aquesta mesa d’habitatge 
doncs no s’ha reunit, i voldríem saber perquè no es fa allò que es va dir que es faria.  
 
2.9 Resolucions 725-726-727 
 
També se’ns va dir que se’ns contestaria per escrit a l’estat de les Resolucions 725, 726 i 727. 
La senyora Alcaldessa va dir que si, que ens ho farien arribar per escrit aquestes Resolucions 
que son de l’any 13 i feien referència a subvencions que havia sol·licitat l’Ajuntament a un cost 
inferior al que després ens va costar aquesta actuació, i encara que ens va donar la seva 
primera aproximació, va dir que ens respondria per escrit, i no hem rebut aquesta resposta, i es 
per això que l’interpel·lem a que ho faci. 
 
2.10 Resolució 723/13 
 
Igualment la senyora Alcaldessa es va comprometre al Ple del dia 31 de gener a que ens 
passaria per escrit l’estat de la qüestió de la Resolució 723/13 sobre l’execució de 
modernització administrativa. A dia d’avui el nostre grup municipal no ens ha arribat res en 
relació al perquè hi ha aquesta pròrroga en l’execució de modernització administrativa, i es per 
això que l’interpel·lem per a què ho faci. 
 
2.11 Atur 
 
Finalment fer, abans el regidor d’ICV-EUiA ja ho ha fet, algun esment a qüestions d’atur. 
Nosaltres voldríem preguntar a l’equip de govern si en aquesta ciutat amb tanta gent aturada, 
creu que l’Ajuntament està posant damunt de la taula totes les eines que te al seu abast per a 
poder donar una resposta a la gent aturada, i no fem una pregunta retòrica diguem-ne de 
caràcter generalista perquè vostès puguin explicar que fan això o fan allò, sinó que posarem un 
exemple palpable de fa tan sols dos dies. És normal que un aturat de Badia s’hagi d’enterar 
d’una oferta de feina creada a Badia, per una empresa externalitzada, pel Ministerio de Asuntos 
Sociales de Madrid? O pel Servei d’Ocupació de Sabadell o de Barberà? No seria més lògic i 
natural que aquesta oferta de feina que sorgeix a Badia d’un servei externalitzat , ho gestionés 
directament El Molí? Estem parlant concretament d’una plaça d’educador social d’infància en 
situació de risc. Una oferta de feina que posa la Fundació Tallers. Nosaltres avui en pro del 
consens hem retirat una moció per a l’estudi de la municipalització d’aquests serveis públics, i 
probablement aquest servei si fos un servei públic gestionat directament, doncs els aturats de 
Badia tindrien accés directe al coneixement de les ofertes, no per una empresa 
externalitzada/privatitzada, un servei privatitzat. Si, si, ja ho se que vostès la qüestió entre 
externalització i privatització doncs sempre cou. El que venim a dir, si, es una fundació, el que 
venim a dir es que es un servei que està externalitzat i que si, es un fundació la que dóna 
aquest servei, però si aquest servei s’hagués gestionat directament, doncs probablement avui 
els aturats de Badia se’n haguessin enterat d’aquesta oferta pel propi Molí.    
 
L’alcaldessa diu: “Ara donaré la paraula als meus companys perquè contestin, però 
m’agradaria aclarir-li una cosa. La Fundació Tallers Catalunya es una empresa d’inserció 
laboral de persones amb discapacitat, que nosaltres la única cosa que contractem amb 
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Fundació Tallers de serveis públics es el tema de jardineria, i ho fan persones amb 
discapacitat. La qual cosa no se que te a veure, amb el que vostè està dient de l’oferta de 
l’educadora social. Si es un altre tipus de història doncs ja esbrinarem perquè, en tot cas ens 
preocupa el fet de que una empresa del territori, sigui concessionària o no de l’Ajuntament, no 
acudeixi al Servei Municipal d’Ocupació i això ho mirarem, però més enllà d’això, tot l’altre crec 
que no es del tot correcte. Però bueno, esbrinarem perquè passen aquests tipus de coses. 
Després ja donaré la paraula perquè s’han preguntat moltes coses. En relació al tema de la 
informació dels Decrets d’Alcaldia ara m’ho apunto per a enviar-li, no se que haurà passat, 
suposo que temes de saturació de feina. Però en qualsevol cas m’ho torno a apuntar i així es 
farà, i s’atendrà la interpel·lació que m’ha fet”. 
 
Pren la paraula la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i Cultural, que 
diu: “Gràcies, alcaldessa. Per a contestar la pregunta sobre les gestions que s’han fet respecte 
dels treballadors de l’empresa PANRICO, l’alcaldessa va contactar amb una persona del 
comitè de vaga, i amb altres alcaldes i alcaldesses de municipis van quedar en que, com va 
explicar ella en el darrer Ple, que la forma més adequada per a fer aquests ajuts és mitjançant 
fent ajuts d’urgència social als treballadors o treballadores afectats de cada municipi. Li van 
donar un contacte de la persona del comitè de vaga, un correu electrònic que seria el nostre 
referent, em vaig posar en contacte amb ella perquè ens passés les persones afectades del 
nostre municipi i no he rebut resposta. Suposo que la rebré, i el que farem serà quan tinguem 
les persones de Badia, posar-nos en contacte amb elles perquè els puguem ajudar mitjançant 
ajuts d’urgència social”.      
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio  Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme, que 
diu:“Gracias. Sobre protección civil la situación es que actualmente hay dos asociaciones 
efectivamente, que están registradas en el Ayuntamiento como asociaciones con distintos 
nombres, con la voluntad de prestar el servicio de protección civil. Me consta que después de 
largas conversaciones entre las personas interesadas, creo que la mayoría de las personas 
que estaban en la primera se están sumando a la segunda, y por lo tanto yo creo que a medio 
y largo plazo, en algún momento las personas que organizaron la primera asociación de 
protección civil tendrán que dar de baja la misma y quedarse en una única, que con la que está 
funcionando no es que no se hayan hecho servicios sino que la asociación, como cualquier otra 
asociación, está colaborando en las actividades que se hacen en el municipio como asociación, 
no como cuerpo de protección civil, y esto yo creo que hay que dejarlo siempre muy claro. Una 
cosa es el cuerpo de protección civil, otra cosa es la Asociación de Voluntarios de Protección 
Civil L’Oreneta, que es así como se llama ahora. Creo, sino me equivoco. Y que como 
asociación puede hacer sus actividades como cualquier otra. Dentro del municipio. La intención 
es que en un momento en que tanto los documentos de Justicia, como en el momento en que 
este Ayuntamiento tome la determinación de constituir el cuerpo de protección civil, que yo 
espero que sea pronto, se constituya el cuerpo y los voluntarios de los que en principio se 
deberá nutrir este cuerpo de protección civil, deberán venir de la asociación de voluntarios. Se 
mantienen conversaciones semanales con la actual junta de la asociación, para intentar agilizar 
al máximo la documentación y facilitarles toda la ayuda y colaboración que desde este 
Ayuntamiento se pueda dar, y hasta ahí estamos. Pero sobre todo que quede claro, porque una 
cosa es que como voluntarios, como asociación, participen en Reyes, en la cabalgata, o que 
participen dentro de la rua de Carnaval. Que como asociación pueden hacerlo y yo creo que 
hay que animarles a que participen. Y otra cosa es que mañana se constituya el cuerpo y como 
voluntarios de protección civil del municipio hagan sus actividades. Otra cosa es, que si que es 
cierto y me consta, de que la propia asociación ha enviado una serie de correos electrónicos a 
asociaciones deportivas, del mundo asociativo, partidos políticos, para presentarse, para 
informarles de que están ahí, de que pueden contar con ellos y que bueno, para un poco 
también interrelacionarse con la ciudadanía de Badia del Vallès, que yo creo que es bueno 
también que la gente les conozca, que vayan creciendo y que sobre todo las entidades cuenten 
con ellos de cara a futuras actividades o actos. Eso es lo que hay. 
Sobre el tema del Wi Fi hay un problema digamos con el aparato que da los códigos y los 
nombres, y al final supongo que la semana que viene tomaremos la decisión, que será decidir 
entre repararla con lo que eso supone, o bien dejar y dar el servicio en abierto, que quiere decir 
que no hará falta venir al Ayuntamiento a registrarse con un código ni identificarte con un DNI, 
sino que cualquiera podrá acceder desde su casa o desde la zona donde tenga cobertura, 
podrá acceder a la red Wi Fi. Será una decisión que tendremos que tomar también valorando el 
tema de la seguridad. Si al final no hay ningún problema respecto a la seguridad de la red, 
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pues funcionará igual que funciona hasta ahora pero no será necesario el tema de los códigos, 
y por lo tanto el problema que hay actualmente se quedará solucionado. 
Sobre el tema del parking. Efectivamente hay un problema con el tema del parking. Las obras 
se han retrasado, las intervenciones. Este retraso en las intervenciones han provocado que los 
tres afectados, los tres boxes afectados estén todavía sin tener la posibilidad de tener el 100% 
de las intervenciones cubiertas, y me consta que esta mañana ya han empezado a trabajar, y 
que en breve se quedará solucionado. Pero si que es cierto, ha habido un retraso, cosa que yo 
se que hay una palabra pedida en el plenillo y no quiero tampoco adelantarme, pero ya 
adelanto que en la parte que nos toca, pedir disculpas a los afectados porque también creo que 
desde el Servicio no se ha dado toda la información que se debería de dar, ni tampoco a lo 
mejor la forma ha sido la más adecuada, por lo tanto también me comprometo a mantenerles 
informados directamente, personalmente yo, de todas las actividades que se puedan hacer, y 
subsanar aquellos problemas que puedan surgir y que surgirán seguramente a la hora de 
poder terminar con la actividad. Una vez tengamos todo eso, procederemos al resto de la 
normalización del parking, que esperamos que sea pronto. Pero si es cierto, ha habido un 
retraso y ese retraso tiene una afectación y un perjuicio a tres usuarios del mismo. 
Sobre la estación de medición, pensamos que se les había mandado, sino se les ha mandado 
se lo enviaremos. De todas formas les informo, ya aprovecho, que para la semana sobre el 20 
de marzo tendremos una reunión con responsables de Diputación de este tema, para plantear 
que ha pasado, porque a Badia no se le da la posibilidad de tener una estación y a otros 
municipios si. Aprovecho y lo adelanto. 
Sobre el tema de la mesa de vivienda si que es cierto que lleva unos meses sin reunirse. En 
este caso la causa principal es la dificultad de cuadrar la agenda en este caso del regidor, de 
cuadrar una agenda, un día y una hora en que se pueda participar y se pueda hacer. 
Esperemos que en breve tengamos esa fecha, y se pueda reunir y tomar algunas decisiones, 
como si queremos seguir manteniendo la mesa de vivienda como funciona actualmente o hay 
que reformularla. Porque si solamente van a participar los grupos municipales y no va a 
participar ningún agente social y ninguna entidad o colectivo que está trabajando el tema, pues 
a lo mejor habría que plantearse el porque y modificar lo que haya que modificar para volver a 
integrar a todo el mundo en esa mesa de vivienda. Y  creo que por mi parte ya está”. 
 
A continuació intervé el senyor Antonio Sabariego, regidor de Promoció Econòmica i Comerç, 
que diu: “Buenas tardes. Una vez aprobada el 20 de diciembre de 2012 el plan de dinamización 
del comercio local y como medida complementaria, propusimos la regularización del mercado 
ambulante en sus dos vertientes. Una era el reconocimiento de deuda que había por parte de 
algunos de los paradistas, y otra que era la adecuación a la normativa vigente que emanaba de 
una directiva europea. El mismo mes de enero de 2013, mediante escrito comunicamos a todos 
los paradistas y a todos los concesionarios en que iba a consistir el proceso de regularización, 
quedando a expensas de ponerlo en marcha a partir de la aprobación del Reglamento de venta 
no sedentaria que trabajamos con todas las fuerzas políticas de este Consistorio, y yo creo que 
fue en el Pleno de 26 de junio de 2013 donde aprobamos el Reglamento de venta no 
sedentaria, y a partir del mes de julio, si quiere le paso la fecha con precisión, ahora la digo de 
memoria, procedimos a llamar a todos los paradistas y explicar la situación. En el mes de julio y 
agosto empezamos ya a tramitar las concesiones administrativas, reconocer la deuda de 2008-
2009. Los paradistas que quisieron regularizar su situación abonaron la deuda de 2008-2009, y 
a partir de esa fecha procedimos a establecer lo que venía a continuación que era la 
domiciliación de dos recibos por mes, a partir de...no recuerdo exactamente la fecha, se la 
puedo mirar con más precisión, a fin de que fuera regularizada paulatinamente la deuda y 
acabara la misma en el 2017. Insisto, eso sólo los paradistas que tenían todos los años 
atrasados. El hecho de hacerlo así, de dos en dos, evitábamos el tener que hacer el recibo 
anual y tener que fraccionarlo y tener que pagar los paradistas los intereses que conlleva el 
fraccionamiento de deuda. Y la otra fórmula era que los recibos se cobrarían al precio 
estipulado en el año devengado, y no en el que se cursaba. Esos eran los dos particulares que 
tenía el reconocimiento de deuda. Si quiere le puedo pasar por escrito todas las fechas donde 
se aprobaron todo el procedimiento y la forma de comunicación de paradistas. 
También decirle que durante el mes de julio y agosto este Ayuntamiento, tanto el personal 
técnico como el personal político o yo mismo, me reuní con en torno de 70-80 personas 
paradistas para tratar caso por caso la regularización de cada situación”. 
 
L’alcaldessa diu: “Afegir que mirarem el tema de la prescripció, però que en qualsevol cas des 
del moment en que Serveis Econòmics està fent el lliurament dels pagaments, crec que estaran 
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complint tots els requisits jurídics per a poder-ho fer. Una altra cosa es que ens plantegem si la 
situació actual està perjudicant seriosament als afectats i podem parlar-ne, però sempre dintre 
de l’obligació que nosaltres tenim de conjugar les dues situacions. Hem d’intentar ser 
coneixedors de la situació que estan patint determinats ciutadans, però també nosaltres hem 
de defensar els interessos també de l’Ajuntament, i malgrat que hagi estat culpa nostra o culpa 
del servei o de qui sigui, que l’assumim nosaltres evidentment, no pots ser d’una altra manera 
perquè som els que estem governant, però ham d’intentar conjugar-lo, no podem no fer-hi res 
per molt que no s’hagi fet bé. Jo crec que hem de conjugar les dues situacions i valorar 
veritablement quina es la decisió més segura i més correcte per a l’Ajuntament que som tots els 
veïns i veïnes de Badia”.             
 
L’alcaldessa dóna la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA 
que diu: “Es que el tema este, como no teníamos toda la información, yo el día de la Comisión 
Informativa le pasé información de esto de los paradistas a Lancho que me informara. Parece 
ser que al día siguiente martes te reuniste con uno de ellos, porque el caso es muy concreto. 
Hay la deuda que ha mencionado el portavoz de la AEB de estos paradistas, y supongo que lo 
que están pidiendo es la condonación. Yo tengo previsto hablar con uno de ellos, porque yo 
tengo que saber de qué se está hablando, que es lo que está pasando y que es lo que piden y 
que es lo que...y esa información si el martes supuestamente se reunieron contigo y hablaron. 
Yo si que he hablado con ellos por teléfono, pero yo no he quedado con ellos porque yo 
necesito saber que es lo que solicitan para...porque aquí no hay nada que perder ni que ganar, 
simplemente es intentar echarles una mano u orientarles si es que están muy perdidos, no lo 
se. No lo se cual es la situación real de estas personas. A mi me han escrito 3 personas de 
ellas, como supongo que lo habrán hecho a todos los portavoces y si ha habido una 
intervención de un portavoz aquí, yo no lo he dicho aquí porque no tengo toda la información, y 
yo si que intenté averiguarlo en ese momento, me dice el Lancho pues se van a reunir al día 
siguiente y ahí es lo que hay. O sea, hay una deuda...a ver le han escrito a la portavoz del PP 
también, o sea que han escrito a todos los portavoces, entonces por lo tanto...sólo a la 
oposición. Bueno, porque aquí no hay nada que esconder, simplemente es que ha habido una 
negligencia, no se pudieron cobrar los años que ya se ha mencionado 2008 y 2009 y 
siguientes. Y claro después ha salido el Reglamento, después se ha arreglado, pero claro ellos 
te reclaman...piden no sé si una condonación, no lo sé exactamente. Yo si hablo con ellos, que 
seguramente me van a repetir lo que ya te han dicho a ti el martes, porque incluso yo lo que 
pienso es que aquí lo que hay que buscar es una solución, porque a ver...aquí lo que no 
podemos es hablar y hablar y hablar y no concretar, estas personas lo que quieren son 
soluciones a los problemas, y entonces si claro...y eso es lo que vamos a intentar. Yo pienso 
que aquí...suscribo una afirmación de la alcaldesa que es, claro hemos de alguna manera ver 
si ha habido negligencia por parte del equipo de gobierno o de los servicios técnicos o quien se 
encargaba de estos temas pues bueno. Pero si ha habido y si lo que se pide es asumible o no 
es asumible pues también valorarlo, pero que es un tema que necesita una solución concreta y 
no marear más la perdiz con este tema”. 
 
L’alcaldessa diu: “A ver, yo quiero poner también una cosa encima de la mesa, Sr. Argueta. No 
quito razón al tema en concreto, lo que pasa es que creo recordar si la memoria no me falla, 
que durante un montón de plenos lo que se pedía era cobrar a los paradistas. Cobrar a los 
paradistas. Qué van a hacer para cobrar a los paradistas. Hay que cobrar a los paradistas. 
Titulares incluso de artículos, “no se cuantos miles de euros que el Ayuntamiento ha dejado de 
cobrar”. Y cobrar a los paradistas, y cobrar a los paradistas. Cuando se cobra a los paradistas y 
pasan este tipo de cosas que pasan, y las tenemos que replantear porque pasan, yo no digo 
que no, que hay que replanteárselas, no nos rasguemos luego todos las vestiduras, Sr. 
Argueta. Yo creo que en este tema, evidentemente nos tenemos que sentar a hablar 
obviamente, porque hay que analizar la situación personal de cada uno y todas las 
consecuencias que todo esto ha llevado a cabo, pero no nos rasguemos las vestiduras 
porque...tengo yo ahora mismo el uso de la palabra, Sr. Argueta. Yo no le he interrumpido 
cuando usted habla, por favor respete mi turno de palabra. Cuando usted tenga la palabra 
habla. Lo único que estoy planteando es que ojo con las cosas como las decimos. Yo lo he 
comentado, es un tema que tenemos que sentarnos y ver y poner encima de la mesa los dos 
intereses que en este momento están en juego, y analizar tranquilamente como arreglarlo, pero 
con la calma. Y en una mesa de trabajo”. 
 
A continuació intervé el senyor Antonio Sabariego, regidor de Promoció Econòmica i Comerç, 
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que diu: “Muy brevemente. A ver, para clarificar un poquito el tema. Esto de marear la perdiz, 
aquí no se entera el que no quiere, y cada uno coge la parte que le interesa de la información. 
Creo que le he expuesto, y además se lo repito, se lo reitero, que durante el año 2013 hicimos 
una labor pedagógica importantísima con todos los paradistas, explicándoles cual iba a ser el 
procedimiento y tal. Incluso le repito, durante todo el mes de julio y agosto todo el personal 
técnico del servicio y este regidor, nos reunimos personalmente con un sinfín de paradistas, 
unos invitados mediante audiencia para regularizar su situación, y otros que nos mostraban su 
preocupación por el tema. Intentamos buscar soluciones de todo tipo dentro del marco legal y 
la máxima flexibilidad posible, nos intentamos adaptar a todas las situaciones y así nos lo han 
reconocido las mismas personas que estuvieron el martes pasado sentadas conmigo en la 
mesa, parte de ellas. Una persona a la que usted se refiere en concreto, es la persona super 
indignada, super mosqueada, super pam pam pam, que manifestaba que el como paradista de 
Badia, no había tenido durante todo el año ni una sola información al respecto. La única 
información que tenía al respecto era la que le había transmitido un grupo político de este 
Consistorio, la única. De la oposición, no nosotros. A nosotros no se ha dirigido jamás. Esa 
persona en concreto nunca se dirigió a nosotros durante todo el año. Ni mediante audiencia, ni 
mediante bis a bis, ni un solo e.mail, nada, absolutamente nada. Desconocemos por completo 
su situación. Como comprenderá, mi extrañeza fue que en febrero de 2014, esa persona al 
amparo de, con 3 personas con las cuales había estado reunido yo creo que fue en marzo de 
2013. Las mismas 3 personas, que reconocieron los hechos en la mesa y pusieron de 
manifiesto la veracidad de los hechos. De las 4 personas 3 habían estado reunidos conmigo, 3 
paradistas que habían reconocido la veracidad de los hechos. Es más, uno en concreto 
agradeció muy mucho los gestos que había tenido este Ayuntamiento hacia su persona para 
regularizar su situación. El lo reconoció en la misma mesa. Esa misma persona fue la que le 
tramitó a usted a continuación el e.mail famosito o el correo famoso que recibí a posteriori. Es 
un tono...fuera de tono, por completo. Marear la perdiz nada. Claridad absoluta toda. Por la 
parte del equipo de gobierno, el proceso de regularización ha sido super estricto, super claro, 
clarificador, comprensivo hacia el problema y hemos intentado ayudar a toda la gente en la 
medida que hemos podido, siempre dentro del marco legal que nos permite la realidad. 
Evidentemente lo que decía el Sr. Duran, el reconocimiento de los 4 años de deuda es lo único 
que podemos exigir a los paradistas. Más allá de eso, nada. Yo lo único que le pido es que no 
lance infundios. Si usted no es conocedor me pregunta. Oiga, Antonio, ¿Cómo ha ido el 
proceso? ¿Le has entrevistado, verdad? En vez de esperar al Pleno a preguntar, en un tono un 
poquito jocoso y poniendo en duda el procedimiento de este regidor, me lo hubiera dicho el 
mismo día de la Comisión Informativa yo esperando que sacara usted el tema. Lo estaba 
esperando el día de la Comisión Informativa y no dijo ni mu. Usted no dijo ni mu en la Comisión 
Informativa, esperó a acabar la Comisión Informativa para mandarle el famoso correito que 
tenía usted en su mensaje, pasárselo al portavoz de este equipo. ¿Es cierto o no? No, mi jefe 
yo no tengo jefes. Mis jefes los tengo en mi empresa, aquí tengo compañeros del equipo de 
gobierno. Al igual que usted debería ser mi compañero también”. 
 
A continuació intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Gràcies, senyora Alcaldessa. Bé, simplement clarificar que des de l’AEB en cap cas hem parlat 
de condonació de deute, això vagi per endavant . Nosaltres rebem un e.mail, i evidentment 
nosaltres quan un ciutadà o uns ciutadans volen posar-se en contacte amb nosaltres, intentem 
donar una resposta, no anem a averiguar a qui han enviat o han deixat d’enviar perquè en 
aquest sentit...d’altra banda veiem amb molt bons ulls que hi hagi una organització per part del 
col·lectiu del mercat, i de fet quan ens vam trobar amb ells, apart de saludar que hagin vingut a 
parlar amb nosaltres, el fet de que fora bo que ens constituïssin en una associació i que es 
registressin tant al Departament de Justícia Interior com posteriorment al Registre Municipal 
d’Entitats i que fins i tot fossin un element, un actor important dins del Consell de Promoció 
Econòmica i Comerç de la ciutat. Vull dir que en aquest sentit nosaltres saludem a aquesta 
constitució quan es doni, i finalment si, estem en aquest sentit, concordem amb les paraules de 
la alcaldessa en el sentit de que clar, s’han de conjugar dos interessos. D’una banda els 
interessos d’uns paradistes en una situació econòmica complicada, i d’altra banda que 
nosaltres també defensem els interessos d’aquest Consistori que son tots els ciutadans”. 
 
L’alcaldessa dóna la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA 
que diu: “Yo pienso que el tema está aclarado, lo que pasa es que hay que puntualizar cosas, 
simplemente. Hay que puntualizar que ahí ha pasado lo que ha pasado, si ha llegado el mail a 
mucha gente y yo como no tengo ningún interés en este tema, quiero decir de monopolizarlo y 
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hacer de esto una bandera política, porque lo que podéis estar imaginando lo que hice 
inmediatamente en la Comisión Informativa, le digo a Lancho no se de que va, te paso el 
correo y ya está, y es lo que hice. Porque era un tema que de alguna manera me preocupaba. 
Después de esto he hablado con él y entonces si que me dijo, él me lo confirmó, que tu habías 
hablado con el y punto, y ya está, no hay nada más. Y con relación al tema que ha salido de 
PANRICO, que es un tema que ya es recurrente, que hemos hablado muchísimas veces del 
tema. Estaba revisando algunos correos, el día 12 el comité de apoyo, el comité de huelga me 
pidieron el correo de la alcaldesa, el correo electrónico público de la alcaldesa y yo transmití el 
correo público de la alcaldesa a ellos y se pondrían en contacto. Me dijeron que se habían 
puesto en contacto el día 13 de diciembre. O sea, yo lo envié el día 12 de diciembre, podría ser 
verdad, podría ser mentira. Eso es lo que me han dicho a mí. 
Y con relación a lo que ha comentado el Sr. Lancho, la asociación actual de la protección civil, 
¿Cuál es la asociación actual?...Vale, pero ¿Cuál es la asociación actual? ¿Cómo se juega el 
tema este? Y ya está, simplemente es esto, porque es un tema de alguna manera para 
puntualizarlo”. 
 
L’alcaldessa diu: “Únicamente para aclarar. El correo este a que está haciendo mención es la 
convocatoria del acto que se hizo en Santa Perpetua, que fue anterior a lo que Raquel le ha 
comentado, que después de ese acto que estuvimos hablando de lo que podía hacer cada 
Ayuntamiento, hubo quien manifestó que como Ayuntamiento se iba a aportar a la caja de 
resistencia, interpreté que era mejor desde una perspectiva legal articularlo de esa manera, 
que hacer una aportación a una caja de resistencia, entonces por eso ya se lo delegué a 
Raquel para que hablara con la...eso fue posterior”.    
         
A continuació intervé el senyor Antonio Sabariego, regidor de Promoció Econòmica i Comerç, 
que diu: “Muy breve para cerrar el tema. Tras la reunión con los paradistas del mercado lo que 
quedamos es que ellos plasmarían por escrito su petición, por eso no se transmitió nada a los 
grupos políticos, tramitarían su petición y sería analizada por el equipo de gobierno sin más. 
Celebro muy mucho con el Sr. Duran el interés de los paradistas en asociarse, ésta ha sido uno 
de los objetivos de esta concejalía y de este gobierno, pero respecto cuanto se ha comentado 
antes insisto, la regularización del mercadillo ha sido un trabajo difícil, pero abierto, 
comunicativo y transparente en todo momento, con unos resultados alcanzados, que habrá de 
valorarse más allá de otras circunstancias que poco aportan a la regularización del servicio. 
 
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
són les dinou hores i quaranta-u minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa 
 


