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9/2014  
  
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 30 D'OCTUBRE DE 2014 
  
  
Badia del Vallès, 30 d'octubre 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. Montserrat Montañes Navarro             AEB 
Sra. Antonia Escrivà Castellanos                 PP 
Sra. Saray Muñoz Contreras                       PP 
Sr. Eusebio Argueta Chica                  ICV-EUiA 
Sra. Carme Mateu i Sala                            CiU 
Sr. Raul Ortiz Parra                                   PXC 
  
Excusen la seva assistència el senyor Rafael Muñoz Contreras i la senyora Cristina 
Fábregas Moreno 
  
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns que certifica, i l’interventor 
senyor Raúl López Borras.  
 
Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es 
compleix l’assistència mínima d’un terci del número legal de membres, el President 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent. 
Ordre del dia: 
 

I. PART DISPOSITIVA 
 
1. Acta de la sessió anterior 
2. Ratificació Resolució d'Alcaldia núm. 515/2014 
3. Ordenances Fiscals 2015 (expte. 870/2014) 
4. Actualització de l'Inventari Municipal de Béns i Drets (expte. 206/2014) 
5. Aprovació Festes Locals 2015 (expte. 677/2014) 
6.Resolució al•legacions i aprovació definitiva del Reglament de funcionament i règim 
intern de la Llar del Jubilat i Pensionista de Badia del Vallès (expte. 274/2014) 
7. Per la defensa de la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció volutària 
de l'embaràs (expte. 877/2014) 
8. Moció AEB: Contra el projecte VISC + (expte. 937/2014) 
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9. Assumptes sobrevinguts 
 

II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 

1. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia 
2. Precs i Preguntes 
 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S'aprova sense necessitat de lectura l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 25 de 
setembre de 2014, atès que tots els membres del consistori disposaven del text. 
 
 
2. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM. 515/2014 
 
Es dóna lectura de la proposta de ratificació presentada. Seguidament pren la paraula 
el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Muchas 
gracias, Sra. Alcaldesa. Este es un tema estrictamente de funcionamiento del equipo 
de gobierno municipal, y por lo tanto aquí poco hay que decir, es que funcione y punto. 
O sea nos abstendremos”. 
 
Es procedeix a la votació, aprovant-se per 10 vots a favor (7 PSC, 2 PP, 1 CiU), i 5 
abstencions (3 AEB, 1 ICV-EUiA, 1 PXC). 
 
S’acorda: 
 
I. Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 841/2014, relatiu a Proposta d'acord de ratificació de Resolucions 
d'Acaldia (Ple 30/10/14) 
  
II. Relació de Fets 
 
La Resolució de l'Alcaldia núm. 515/2014 disposa que les sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local es celebrin a partir del dia 7 d'octubre de 2014, els dimarts a les 
11:30 hores, suspendre les sessions durant el mes d'agost i alternar les de setmana 
santa i nadal. 
  
III. Fonaments de dret 
 
1r. D’acord amb l’article .46 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local,  
2n.Segons els articles 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril que aprova el text 
refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya 
3r. D’acord amb l'article 18 de Reglament Orgànic Municipal 
 
Per tot això, 
 
S'acorda: 
 
Proposar al Ple la ratificació de la Resolució de l'Alcaldia núm. 515/14, de 7 d’octubre, 
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que fa referència a la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local, que en 
endavant seran els dimarts a les 11:30 hores, així com de suspendre la celebració de 
sessions de la Junta de Govern local del mes d’agost i alternar les de Setmana Santa 
durant els períodes vacacionals. 
 
 
3.ORDENANCES FISCALS 2015 
 
Es dóna lectura de la proposta de Ordenances Fiscals presentada. Seguidament 
l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa 
primer, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Hoy tengo la responsabilidad de presentar 
para su aprobación, la propuesta de tasas y Ordenanzas para el próximo año. Estas 
tienen un significado especial al ser las últimas de este mandato a punto de finalizar. A 
lo largo de esta legislatura las diferentes propuestas de tasas y Ordenanzas que se 
han ido aprobando, han intentado amoldarse a la realidad social y económica de 
nuestro municipio, y la de sus ciudadanos y ciudadanas, sabiendo guardar el equilibrio 
necesario de ingresos que mantienen en pie nuestros servicios públicos, al mismo 
tiempo que no supusiera en ningún caso, una carga excesiva para los ciudadanos de 
Badia. 
 
Creemos que un año tras año lo hemos conseguido. El acuerdo con las diferentes 
fuerzas políticas que se ha producido y que al final hemos sabido gestionar la 
discrepancia de la mejor manera posible. El ejemplo más claro es el del recibo del IBI, 
en el que un año más será el municipio el que compense la subida de dos puntos que 
el Estado fijará para el 2015, rebajando nosotros dos puntos de la parte que 
corresponde al municipio. Con todo, la propuesta final que esperamos sea aprobada 
por este Pleno es la congelación total de nuestras tasas y ordenanzas, como hicimos 
ya en el año anterior para este, el 2014. Como ya hicimos para este año. La 
unificación en una única tasa de la tasa afectada del mercado ambulante y la 
adaptación de la normativa de nuestras tasas y ordenanzas a la estatal. Agradecer el 
voto favorable o la abstención de los diferentes grupos municipales”.  
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal del PXC, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Desde PXC ya votamos en contra de las anteriores 
OOFF y estas son iguales a las anteriores. Sí que compartimos la congelación de 
algunas tasas como ha dicho el Sr. Lancho, la del IBI, pero aún así nosotros 
votaremos en contra”. 
 
Intervé seguidament la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal del CiU, 
que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Nosaltres valorem l’esforç que ha fet l’equip de 
govern amb la congelació de les OOFF encara que poques modificacions s’han pogut 
fer donat que estan fixades per reglaments i lleis que no es poden modificar. El nostre 
vot serà d’abstenció”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d’ICV-EUiA, que diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros en este punto 
votaremos en contra”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal 
del PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Teniendo en cuenta la situación social y 
económica que vivimos en este municipio y en todos, nosotros consideramos que una 
congelación es algo positivo. También consideramos que la predisposición y la 
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capacidad que ha tenido el equipo de gobierno por parte de diferentes miembros de 
hablar, de debatir, de recoger propuestas, anexos y demás, es altamente valorable 
también. Lógicamente no son unas tasas que serían las óptimas para nosotros, pero 
no obstante votaremos abstención en este punto”.   
  
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Tampoc son les nostres OOFF, però el 
grup de l’AEB considera que en l’actual context econòmic aquesta taxes suposen un 
equilibri entre la malmesa butxaca dels ciutadans i la Tresoreria de l’Ajuntament, i és 
per això que votarem abstenció”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent 
d’alcaldessa primer, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Agradecer las diferentes 
abstenciones que se han producido y decir que me hubiese gustado poder entender, 
no los noes pero si el no en concreto de ICV a las tasas y orodenanzas, pero supongo 
que en algún momento lo podremos hacer”. 
 
Es procedeix a votació de la proposta presentada. S’aprova per 7 vots a favor (7 PSC), 
6 abstencions (3 AEB, 2 PP, 1 CiU), i 2 en contra (1 ICV-EuiA, PXC). 
 
S’acorda: 
 
I. Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 870/2014, relatiu a les modificacions de les Ordenances Fiscals que 
començaran a regir en l’exercici 2015. 
  
II. Relació de fets i fonaments de dret  
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  
l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim 
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 
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proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  
una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la 
modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible 
del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 
l’exercici 2015 i següents.  
 
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de 
les ordenances fiscals que es detallen a l'annex 1, adjunt, i que a continuació es 
relacionen: 
 
Impostos 
 
- Ordenança fiscal 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
- Ordenança fiscal 4, reguladora de l’impost sobre l'increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. 
- Ordenança fiscal 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal•lacions i 
obres. 
 
Taxes 
 
- Ordenança fiscal 7, reguladora de la pel servei de recollida domiciliària 
d’escombraries. 
- Ordenança fiscal 8, reguladora de la taxa pel servei de gestió de residus. 
- Ordenança fiscal 10, reguladora de la per ocupacions del subsòl, el sòl i la 
volada de la via pública. 
- Ordenança fiscal 11, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini 
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general. 
- Ordenança fiscal  12, reguladora de la per ocupació temporal de la via pública. 
- Ordenança fiscal 14, reguladora de la per llicències o la comprovació 
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d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
Tercer: Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a 
continuació es relacionen: 
 
- Ordenança fiscal 18, reguladora de la taxa per l’ocupació de parades al mercat 
ambulant setmanal. 
 
Quart. Aprovar provisionalment la derogació amb efectes del 1r de gener de 2015 del 
Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària, regulat a l'Ordenança 
fiscal número 25. 
  
Cinquè.  Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, és coincident 
en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el 
model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 30 de setembre de 2014: 
 
Sisè. Aprovar provisionalment el calendari fiscal per l’exercici del 2015, segons es 
detalla a l'annex 2 que s'adjunta i forma part d'aquest acord. 
 
Setè. Exposar al públic en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament els anterior acords 
provisionals, així com el text complert de les modificacions de les Ordenances Fiscals, 
durant el termini de trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació 
de l’anunci d’exposició en el Butlletí de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances Fiscals, els qui tinguin un 
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del Real Decret Legislatiu 2/2004, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Vuitè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius que, un cop 
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les 
Ordenances modificades, sota els criteris següents: 
 
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per 
part de l’Ajuntament. 
 
2) Mitjançant remissió expressa al text model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2014, es farà 
públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals 
 
Novè. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, els 
acords de modificació de les Ordenances Fiscals, un cop s’hagin aprovat 
definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’article 2 del Decret  94/1995, de 
21 de febrer, d’assignació de funcions d’Hisendes Locals als Departaments de 
Governació i Relacions Institucionals i d’Economia i Coneixement. 
 
 
4.ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI  MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS 
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La secretària dóna lectura de la proposta presentada. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal del PXC, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que en este punto como sólo es una 
actualización de todo el inventario municipal, nosotros votaremos a favor”. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d’ICV-EUiA, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. En este punto nosotros nos 
abstendremos”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal 
del PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. El inventario del Ayuntamiento es el que es, y 
por nuestra parte, en la pasada Comisión recibimos una explicación lo suficientemente 
amplia y bien argumentada, tanto por parte de la secretaria como del interventor, con 
lo cual nuestro voto será el de la abstención”.  
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Ens agradaria fer una miqueta de 
història perquè aquest inventari municipal al mes de juliol es volia presentar com un 
tràmit més, es un manual considerable i el grup municipal de l’AEB va sol.licitar en el 
seu moment que es deixés damunt de la taula a fi i efecte de poder estudiar aquest 
inventari adequadament. Vam arribar al mes passat i vam haver de tornar a sol.licitar 
que quedés damunt de la taula pel fet que hi havia un parell de punts que nosaltres 
consideràvem que no eren correctes, que eren la valoració amb 0 euros de les 
instal.lacions de la deixalleria, i també la valoració de l’edifici de l’Antonio Machado nou 
amb 0 euros. Finalment sembla ser que no hi ha documentació sobre la titularitat 
última d’aquests equipaments, i finalment recollint allò que nosaltres dèiem que no 
consideràvem correcte, doncs sembla ser que aquest inventari recollirà la referència 
cadastral oportuna, per valor de 2.166.671,00 euros. Igualment vam manifestar doncs 
el tema de que les millores que recollia aquesta actualització de l’inventari municipal, 
estaven fetes sobre unes obres realitzades al poliesportiu vell damunt uns terrenys que 
hores d’ara encara no son nostres. Esperem que després de la modificació, quan 
arribi, de la proposta de llei de la ciutat, doncs sigui finalment de tots i totes. 
Es per això, a més del fet que una vegada més l’equip de govern contracta o 
externalitza, privatitza un servei més, nosaltres ens abstindrem en aquest punt”. 
 
L’alcaldessa diu: “Gràcies, només una petita puntualització perquè ja que fem història 
la fem de tot el que ha passat. Dir que és veritat que es va quedar sobre la taula en el 
mes de juliol l’inventari municipal, es va tornar a quedar sobre la taula perquè el grup al 
que vostè representa es va mirar l’inventari dos dies abans del Ple de setembre, amb 
la qual cosa també jo crec que tot és just, que tot s’ha de dir. Agrair el fet d’aquesta 
petita puntualització que va obeir a criteris purament  tècnics d’en un moment donat, la 
comptabilització si que era correcta perquè els valors total si que eren correctes, que 
es el que afecta, que l’inventari té els efectes d’afectar a la valoració comptable del 
patrimoni dels ajuntaments i això està ben fet i n hi havien errades. Sí que és veritat 
que va haver-hi un seguit de parcel.les que ja en el seu moment quan es van donar 
d’alta a l’inventari que va ser fa molts, molts anys, es va prendre el criteri de posar 
aquesta valoració perquè no hi  havia escriptures públiques, ara s’ha posat el valor 
cadastral, però insisteixo que no afectava a la valoració comptable del propi inventari”.   
 
Es procedeix a votació de la proposta presentada. S’aprova per 8 vots a favor (7 PSC, 
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1 PXC), i 7 abstencions (3 AEB, 2 PP, 1 ICV-EuiA, 1 CiU). 
 
S’acorda: 
 
I. Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 206/2014, relatiu a l'Actualització de l'Inventari de Béns de les 
Entitats Locals 
 
II. Relació de Fets 
 
1. Amb data 29 de novembre de 2000 el Ple municipal va aprovar l'Inventari 
General consolidat de béns i drets de l'Ajuntament de Badia del Vallès. 
2. Posteriorment  per acord de Ple de 26 de novembre de 2003 es va modificar i 
actualitzar l'esmentat inventari a data 31 de desembre de 2002. 
3. Per tal de portar a termini els treballs d'actualització i manteniment de l'Inventari 
de béns i drets municipals, l'Ajuntament va contractar a l'empresa ATC-SIG, que ha 
lliurat   la actualització tancada a 31. 12. 2013. Així mateix l'Ajuntament també s'ha 
acollit al servei INVENTATC, aplicatiu de l'empresa ATC-SIG per faciltar la consulta i 
per  poder realitzar una àgil gestió patrimonial. 
 
III. Fonaments de dret 
 
1r.D'acord amb la normativa d'aplicació, l'inventari general s'ha d'actualitzar 
continuadament, sense perjudici de la seva rectificació i comprovació. Qualsevol acte 
administratiu que generi l'adquisició, alienació, gravamen o qualsevol tipus d'alteració 
de béns o del planejament urbanístic que pugui repercutir-hi s'ha d'anotar 
immediatament en l'inventari i correlativament en el llibre comptable d'inventaris i 
balances. 
 
2n.Segons l'article 222.3 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 105 del 
Reglament de Patrimoni, correspon al Ple de la Corporació la rectificació i comprovació 
de l'Inventari de béns i drets. 
 
3r. L'expedient d'actualització d'inventari que es porta a aprovació del Ple, conté 
l'Informe  de tancament a 31/12/2013, que posa de manifest les rectificacions, altes, 
baixes i millores causades des de l'última actualització. 
En l' annex de l'informe de tancament es relaciona el llistat de béns i drets de 
l'Ajuntament de Badia del Vallès per epígraf que genera el programa INVENTATC, on 
hi ha totes  les dades (fitxes individualitzades dels béns i tota la informació que s'ha 
introduït i la documentació escanejada)... 
A més, s'adjunta el quadre resum de l'import en euros dels moviments patrimonials 
classificats per comptes comptables amb indicació del valor de cada compte,i el total a 
31/12/2013. I el quadre-resum del valor total de l'inventari actualitzat fins a  31/12/2013 
i desglossat per epígraf. 
4t. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per  l'article 222.3 
del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i article 105 del Reglament de Patrimoni... 
 
Per tot això, 
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S'acorda: 
Primer. Aprovar l'actualització de l'inventari  de béns i drets de l'Ajuntament de Badia 
del Vallès tancat a 31/12/2013, segons informe annex  que conté el llistat de béns i 
drets de l'Ajuntament de Badia per epígraf, així com , el quadre resum de l'import en 
euros dels moviments patrimonials classificats per comptes comptables amb indicació 
del valor de cada compte,i el total a 31/12/2013. I el quadre-resum del valor total de 
l'inventari actualitzat fins a  31/12/2013 i desglossat per epígraf. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l'Administració de l'Estat i  de la Comunitat Autònoma. 
 
 
5. FESTES LOCALS 2015 
 
La secretària dóna lectura de la proposta presentada. 
 
Intervé seguidament la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal del CiU, 
que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Per part de CiU no hi ha cap problema. No 
trobem cap problema en la modificació del calendari per tant, votarem a favor”. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d’ICV-EUiA, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. En este punto nosotros votaremos 
abstención”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal 
del PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros consideramos que el dia 1 de junio 
es una fecha muy prematura y hubiéramos preferido la segunda pascua, lo que pasa 
es que teniendo en cuenta la fecha en la que cae del mes y demás, que en Barcelona 
es fiesta y la mayoría de familias el tema laboral lo tienen en Barcelona, pues nos 
abstenemos”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies. L’ AEB votarà a favor d’aquestes festes locals, tot i que 
restarem amatents al govern d’Espanya no sigui que impugni davant el Tribunal 
Constitucional les festes locals de Badia del Vallès, o les festes del súpers, o la 
castanyada o no se sap”. 
 
Es procedeix a votació de la proposta presentada. S’aprova per 12 vots a favor (7 
PSC, 3 AEB, 1 CiU, 1 PXC) i  3 abstencions (2 PP, 1 ICV-EUiA). 
 
S’acorda: 
 
I. Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 677/2014, relatiu a la determinació de les festes locals per l´any  
2015. 
  
II. Relació de Fets 
 
1. Vist el decret 177/80, de 3 d’octubre, modificat pel decret 152/1997, de 25 de juny, i 
146/1998, de 28 de juny, referent al calendari de festes, així com altra normativa 
concordant. 
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Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut del Treballadors,  i l’Ordre EMO/133/2014, 
de 14 d´abril, publicada al DOGC núm. 6613, de 30 d´abril, del Departament 
d´Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015 i que preveu que seran fixades 
mitjançant una ordre del Departament d´Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, dues festes locals, amb caràcter retribuït i no recuperables, a proposta dels 
ajuntaments, i que no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa 
oficials. 
  
2. En data de 22 / setembre / 2014 s´ha emès informe per part de la directora de 
recursos humans. 
  
3.  Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa permanent d’Economia, 
Governació i Serveis Generals. 
 
III. Fonaments de dret 
 
1r. D’acord amb l’article 37.2, del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors i l´article 46 del Reial 
Decret 2001/1983, de 28 de juliol, pel qual s’estableix la regulació de la jornada de 
treball, jornades especials i descansos. 
2n. D´acord amb el Decret 177/80, de 3 d’octubre, modificat pel decret 152/1997, de 
25 de juny, i 146/1998, de 23 de juny, referent al calendari de festes, així com altra 
normativa concordant. 
3r. D´acord amb l´Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015. 
 
Per tot això, 
 
S'acorda: 
 
Primer. Proposar al Departament d´Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, la fixació dels dies 14 d’abril (Aniversari de la Constitució del Municipi) i 1 
de juny de l’any 2015, com a festes locals de Badia del Vallès, ambdues de caràcter 
retribuït i no recuperable. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Departament d´Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
6. RESOLUCIÓ D'AL•LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE 
FUNCIONAMENT I RÈGIM INTERN DE LA LLAR DEL JUBILAT I PENSIONISTA DE 
BADIA DEL VALLÈS 
 
La secretària dóna lectura de la proposta presentada. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Rafael Alvarez, per haver-la 
sol.licitat prèviament, en representació de la Associación de Vecinos por la Justicia y 
los Derechos Sociales. 
 
Senyor Rafael Alvarez: “¿No ha habido modificaciones verdad, Sra. Secretaria? Esta 
asociación de vecinos como se llama por los derechos, ha acudido...” 
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L’alcaldessa diu: “Un moment, Sr. Alvarez...es que després hem de transcriure tota 
l’acta del Ple...si de cas, senyor Ortiz, li pot apropar el micro?” 
 
Senyor Rafael Alvarez: “Bueno, pues vimos lo que se quería aprobar para esta Hogar 
del Pensionista y Jubilado de Badia del Vallès, y resulta que después de más de 30 
años, hemos visto que estaba funcionando no se si...yo no soy quien para calificar 
nada, pero legal o ilegalmente porque una entidad municipal, antes como 
Mancomunidad y más de 20 años ya como Ayuntamiento propio, pues funcionaba 
como una asociación sin ánimo de lucro, y ha habido actividades de todo tipo que no 
han sido ni tenidas en cuenta ni contabilizadas públicamente el dinero que ha 
generado. Ha habido muchas cuestiones que yo no aquí no diré porque en fin...Todo el 
mundo lo sabe. Y nadie hacía nada. Más de 30 años. Fuye inaugurado el 4 de mayo 
de 1983, y claro ya hemos visto...y bueno ya hemos visto la pequeña yo no se como 
llamarle tampoco, si estratagema o ...porque resulta que alguien no dice la verdad, 
porque si esto se aprueba el 31 de diciembre en este Pleno, provisionalmente, si no 
hay alegaciones claro. Resulta que sale publicado como dice el texto que ha leído la 
Sra. Secretaria, pero como vimos que había 30 días y nos dijeron que el 13 de 
septiembre acababa el plazo de presentación de alegaciones, pues resulta que 
nosotros hicimos alegaciones me parece que con fecha 2 de septiembre, y luego la 
Sra. Secretaria nos manda un correo electrónico, que lo tengo aquí, y es de fecha 24 
de septiembre, diciendo que...a ver, pasado que...ya que se ha detectado que el texto 
que els van lliurar...¿Es entregar? En papel. Con papel. No era la versión 
correspondiente a la aprobación del Pleno. Y esto no es cierto. El texto no se nos dio 
en papel para nada. El texto aquí tengo quien nos entrega, y fue mediante otro correo 
electrónico. Aquí tengo el texto y los 3 archivos adjuntos, certificado de acuerdo de 
aprobación inicial del Pleno, firmado por la Sra. Alcaldesa y la Sra. Secretaria 
accidental o no se, proyecto del Reglamento, que ahí está el texto que aquí se 
aprueba el 31 de julio, y luego el anuncio en el DOGC y lo demás pues no se nos 
entrega, pero eso porque vinimos un dia al Ayuntamiento, quiero recordar que era 
agosto. Este correo tiene fecha de 12 de agosto. Nosotros os extrañó que se aprobara 
el 31 de julio porque como había 30 días y una vez que sale publicado hay los 30 días 
para poder...bueno, total todo esto nace porque hay un vecinos más, somos cada vez 
más vecinos mayores y no podemos ir a ese centro. Es un pena que siendo un 
equipamiento municipal, pues eso es muy lamentable lo que sucede, pero no de ahora 
claro, de hace más de 30 años, porque yo me acuerdo de algún partido político donde 
se daban las consignas para que cuando en este caso el Sr. Adrián, pues había que ir 
a votar al Sr. Adrián porque es que también estaba siendo utilizado este centro, y los 
socialistas, los comunistas de la época. Si, si, igual que las asociaciones de vecinos, 
ahí está la de Burgos 26. También nos sacaron en su dia en el año 96, el 9 de mayo. 
También, porque había un acuerdo político en este pueblo para que la Asociación de 
Vecinos estuviera manejada, controlada, no se cual es...resultados: que no tenemos 
un equipamiento en condiciones, cada vez somos más las personas mayores. Yo 
tengo 63 años y soy jubilado. Para que me dieran el carnet sudé tinta china. La 
persona que me lo entregó ya no vive porque se suicidó por una falsa acusación. En 
fin yo no quiero recordar viejos tiempos pero lo que digo es cierto. Y nada, si hemos 
contribuido...lo que si esperemos que se tenga en cuenta la carta de derechos y 
deberes de la Gent Gran de Catalunya, que está por encima porque ya que viene 
dinero público de la Generalitat como servicio no obligatorio, después de tener más de 
dos reuniones con la Consellera correspondiente, dos con la directora general, cartas 
al President de la Generalitat Sr. Mas. Bueno pues...tendremos que volver a esto, 
porque hay aquí derechos que no se reconocen a las personas mayores de Badia en 
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ese centro. Porque no. Si alguno se lee el Reglamento este que quedará aprobado 
definitivamente aquí si en los 15 días siguientes como ha leído la secretaria y en la 
copia que nos dió. Eso parece otra cosa, a mi me recuerda a tiempos pasados, 
tampoco no muy lejanos. Y nada más, no tengo nada más que decir. Gracias a todos 
por escucharme”.          
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal del PXC, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Desde PXC como aquí ahora lo que vamos a votar 
no es el Reglamento en sí, sino que van a ser las alegaciones presentadas por esta 
Asociación de Vecinos, nosotros nos abstendremos”.  
   
Intervé seguidament la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal del CiU, 
que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Nosaltres votarem a favor, donat que les 
al.legacions que s’han fet...a veure, si no els han tingut en compte es perquè se 
solapaven amb les redactat anterior, per tant no li veiem la diferència”.  
 
Seguidament pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d’ICV-EUiA, que diu: “En la presentación del Reglamento para regular el centro de la 
Llar de Jubilats, el grup municipal que yo represento aquí en Badia nos 
abstendremos”.  
 
L’alcaldessa diu: “La senyora Montserrat Montañés te la paraula...perdó, la senyora 
Antonia Escriva te la paraula. Disculpi, però com que miro cap aquest cantó ja em 
despisto”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal 
del PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Eso le pasa por mirar más a la derecha que 
a la izquierda...Fuera bromas, el tema del Reglamento. A ver, el Reglamento de la Llar 
de Jubilats nosotros la constancia que tenemos en ningún momento es de que haya 
habido ni manipulación ni politización ni nada parecido. Hemos participado todas las 
formaciones políticas, los jubilados, se han presentado aquellas propuestas que 
hemos considerado que tenían que ser recogidas siempre bajo el respeto total y 
absoluto hacia nuestros mayores, de los cuales nosotros cada vez estamos más 
cerca. Algunos ya estamos rozando...Consideramos que el Reglamento recoge todos 
aquellos temas y remodela aquellos que han quedado obsoletos o que estaban un 
poco diluidos. Nosotros por nuestra parte consideramos que todos hemos colaborado, 
todos hemos aportado en la medida que nos ha parecido que nuestros mayores deben 
de tener todas aquellas cosas que por respeto, por edad, por lógica necesitan, y 
aquellos que consideren que algo no se adapta a estas necesidades, por era algo tan 
sencillo como haberlo traslado. Por nuestra parte no podemos por menos que votar a 
favor de este Reglamento”. 
 
Intervé seguidament la senyora Montserrat Montañés, regidora del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Afortunadament quan el públic mira cap 
a nosaltres ens troba més a l’esquerra que vostè, la qual cosa em conforta. En relació 
al tema de les al.legacions al Reglament nosaltres votarem a favor, estimem que hi ha 
l’estimació d’acceptar una de les al.legacions perquè si que hi havia un tema de l’edat 
dels usuaris que en un altre article ja quedava determinat que no era per qüestions 
d’edat, i la resta de les al.legacions presentades per aquesta Associació responen a un 
problema del document que es va exposar públicament, en el document definitiu 
quedaven majoritàriament recollides. Agraïm en el seu moment la possibilitat de que 
nosaltres presentéssim propostes recollides en aquest Reglament, i aquestes 
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al.legacions presentades avui i la resolució que hi ha hagut considerem que continuen 
estant d’acord amb la manera d’entendre que nosaltres plantegem sobre aquest 
Reglament. Felicitem que després d’aquests anys hi hagi un Reglament de 
funcionament intern i res a dir”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Carbonell, regidora de Benestar 
social, Gent gran i dependència, Igualtat, i Salut i hàbits saludables, que diu: “Només 
per a dir que com a qualsevol entitat que hi ha al municipi fan activitats per 
autofinançar-se, i que com totes les entitats presenten els seus comptes, sobretot al 
tenir subvencions, i només puntualitzar que un Reglament no està mai per sobre d’una 
llei ben al contrari, perquè un Reglament és d’àmbit local, i un llei és d’àmbit estatal, 
doncs si hi ha una carta dels drets de la gent gran, que a més està aprovada per la 
Generalitat, per molt que nosaltres posem en el Reglament, prevaleix aquests drets i 
aquests deures, llavors no es pot recollir tots els drets i tots els deures en qualsevol 
Reglamento, no en aquest en cap, per això hi han les lleis i estan per sobre, a les 
quals ja es fa referència en el Reglament”. 
 
L’alcaldessa diu: “Gràcies, jo només vull afegir tres coses. Una agrair la tasca de la 
secretària municipal d’intentar sempre donar la participació a tothom, i que tothom 
tingui informació adient i necessària per a tenir un coneixement veraç i absolut del que 
aquí passa, m’ha semblat que era tot al contrari i que el fet de que ella truqués perquè 
tinguessin tota la informació i aclarir els dubtes. Crec que diu molt d’ella. Després, no 
contestaré a tot el que s’ha dit, però si perquè el públic també estigui tranquil, que no 
hi ha cap funcionament il.legal, que l’equipament municipal totes les activitats que 
s’han organitzat per part de l’Ajuntament en l’equipament municipal estan recollides, i 
totes les despeses que es produeixen en aquest equipament estan en el pressupost 
municipal, després estan en els comptes generals i en la liquidació del pressupost 
degudament  justificades, i com es fa en qualsevol servei municipal que tot s’ha fet 
com s’havia de fer, les aprovacions pertinents i amb els aclariments pertinents, de 
vagades els punts dels Plens pateixen modificacions fins a última hora, perquè 
aquesta es la nostra tasca com a grups municipals, treballar fins a 5 minuts abans del 
Ple per a tancar acords, i de vegades passen coses com la que va passar que no és 
culpa de ningú, sinó simplement que de vegades les coses tenen modificacions 
d’última hora que l’importat es que el que s’aprova en el Ple es el que després regula 
el funcionament de la Llar del Jubilat. Dir també que en el centre, com a qualsevol 
equipament municipal, no està  prohibida l’entrada a cap persona, també que quedi 
clar perquè també s’ha dit que no deixàvem entrar no se quines persones, i com ha dit 
bé la senyora Montserrat Carbonell, les lleis estan per sobre dels Reglaments, els 
Reglaments el que regulen es el funcionament intern d’un determinat equipament, però 
després hi ha normatives sectorials com també s’ha dit en la resposta a les 
al.legacions, que també regulen les coses que ha dit aquest senyor que s’havien de 
regular, ja estan prou regulades en altres reglaments i altres lleis”. 
        
Es procedeix a votació de la proposta presentada. S’aprova per 13 vots a favor (7 
PSC, 3 AEB, 2 PP, 1 CiU),  i  2 abstencions (1 ICV-EUiA, 1 PXC). 
 
S’acorda: 
 
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2014 , entre 
d'altres, va acordar l'aprovació inicial del Reglament de funcionament i règim intern de 
la Llar del Jubilat i Pensionista de Badia del Vallès. 
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Mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província 13.8.2014, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 11.8.2014, i en  “El Periodico” de 7.8.2014 
s'obrí termini d'exposició pública  per període de 30 dies, durant el qual es presentaren  
al•legacions, per part de l'Associació de veïns per la Justícia i els drets socials (registre 
entrada 6426/2014). 
 
Ateses les al•legacions presentades en temps i forma, l’informe-proposta de 
Secretaria, el Dictamen de la Comissió Informativa, i ,de conformitat, amb el que 
disposen els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; els 
articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals i els articles 4, 22.2.d), 49 i 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Es proposa al Ple l'adopció del següent , 
 
S'acorda: 
 
PRIMER. Estimar les al•legacions presentades per l'Associació de veïns per la justícia 
i els drets socials, següents: 
- l'al•legació referent a la condició de l'edat per l'expedició del carnet acreditatiu 
d'usuari de ple dret. (art. 3.2 a) últim paràgraf). 
Es suprimeix aquesta referencia per considerar que entra en contradicció amb el que 
preveu el paràgraf 3.1(requisits per adquirir la condició d'usuari), per la qual cosa 
l'article quedarà redactat com segueix: 
3.2 a) 
(….......) L'ajuntament expedirà a tots els usuaris de ple dret un carnet acreditatiu. 
 
SEGON. Desestimar les al•legacions següents presentades per l'Associació de veïns 
per la justícia i els drets socials següents , pels motius que a continuació s'exposen: 
 
- Al•legació referent als requisits per adquirir la condició d'usuaris 
Es desestima per considerar que l'article 3.1 ja recull la pretensió que es planteja: 
L'art. 3.1 del Reglament aprovat inicialment pel Ple, estableix com a requisits per 
ostentar la condició d'usuari tres possibilitats: esser major de 65 anys, o esser jubilat, o 
pensionista. Amb qualsevol dels tres requisits s'accedeix a la condició d'usuari. L'edat 
(65 anys) per tant, no es planteja com un requisit “sine qua non”, sinó que, cal 
remarcar que amb la condició de jubilat o de pensionista  encara que no s'arribi als 65  
anys també s'adquireix la condició d'usuari, segons la redacció del text del reglament. 
 
- Al•legació referent a l'article 3.2 (tipus d'usuaris),  segons la qual aquest article conté 
una remissió expressa als apartats 1 i 2 de l'article 8 que no existeixen. 
En aquest supòsit es tracta d'un error de transcripció que ja es va subsanar a la versió 
del projecte de reglament que es va aprovar inicialment. On deia article 8 havia de dir 
article 3.1. 
 
 - Al•legació relativa a l'art 4.2 d) sobre els gossos pigalls; es un tema que ja es va 
recollir al text del reglament que es va aprovar inicialment pel Ple 
 
-  Al•legació relativa a que  en el  reglament s'haurien de recollir les competències i 
funcions del conserge de la llar d'avis, així com totes les despeses que genera 
l'equipament i la partida en la que es consignen: 
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D'acord amb l'informe de la Cap de Recursos Humans, que obra a l'expedient, el  
règim jurídic aplicable als conserges que presten servei al Casal d'avis, igual que a la 
resta de conserges municipals es l'establert al Reglament dels auxiliars de 
manteniment-conserges de l'Ajuntament de Badia del Vallès aprovat pel Ple municipal 
de 28.1.2014 i publicat  al BOPB de 11.2.2014. 
Les despeses que genera l'equipament, així com les partides corresponents estan 
consignades al pressupost municipal. 
- Sol•licitud de que consten en el text del reglament el treballadors de la neteja i el 
temps diari que dediquen a aquest centre. 
Es desestima per entendre que les condicions de la neteja (personal, dedicació etc) 
de tots els equipaments municipals, inclosa la Llar d'avis, estan recollides al contracte 
de neteja subscrit amb data   3 de setembre de 2014, i que es va adjudicar el passat 
31.7.2014 a l'empresa  La Bruixa Neteges Generals i Manteniments SL  .                
 
TERCER. Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text del  
Reglament de funcionament i règim intern de la Llar del Jubilat i el Pensionista de 
Badia del Vallès un cop resoltes les reclamacions presentades i incorporades a la 
mateixa les modificacions derivades de les al•legacions estimades, en els termes que 
figura a l'expedient.  
 
QUART. Publicar l’acord definitiu amb el text íntegre del  Reglament de funcionament i 
règim intern de la Llar del Jubilat i el Pensionista de Badia del Vallès en el Butlletí 
Oficial de la Província, no produint  aquesta norma reglamentaria cap efecte jurídic en 
tant no hagin transcorregut quinze dies comptats des del dia següent al de la 
publicació; segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
i 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals. 
   
CINQUÈ. Inserir, igualment, l’acord definitiu en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, 
anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi publicat 
íntegrament el text en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
  
SISÈ. Facultar a l'Alcaldessa per a subscriure i firmar tota classe de documents i en 
general per a tot el relacionat amb aquest assumpte. 
 
 
7. PER LA DEFENSA DE LA LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LA 
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS 
 
Un cop llegida la proposta, l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat 
Carbonell, regidora de Benestar social, Gent gran i dependència, Igualtat, i Salut i 
hàbits saludables que diu: “Gràcies. Actualment el nostre país té vigent la llei que va 
aprovar el govern socialista al 2010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs, on es reconeix el dret a una maternitat lliurament decidida, es 
garanteix assessorament sobre els seus drets a les embarassades, així com a les 
dones que decideixen interrompre l’embaràs, i s’estableix un calendari de terminis. 
Aquesta llei socialista va ser aprovada amb un ampli consens parlamentari i 
posteriorment va ser avalada pel Consell d’Estat. Tot i això, al 2010 el PP va presentar 
un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei, que encara no ha quedat resolt pel 
Tribunal Constitucional. A finals del 2013, el nou govern d’Espanya a mans del PP, 
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sense esperar el dictamen del Tribunal Constitucional, va intentar reformar la llei en un 
atac sense precedents contra els drets de les dones que ens volia fer retrocedir 30 
anys. Gràcies a la pressió social ciutadana, especialment del moviment de dones, el 
PP s’ha vist obligat a retirar la seva proposta de reforma. Hem guanyat la primera 
batalla però no la guerra. És imprescindible que el PP retiri el recurs que va presentar 
davant el Tribunal Constitucional contra la llei socialista del 2010. No es pot utilitzar el 
Tribunal Constitucional per a fer allò que no s’ha atrevit a fer com a govern. Els drets 
no es poden retallar. Per tot això, demanem...no, exigim al govern de l’Estat que 
reconegui una maternitat lliure i retiri els recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 
Orgànica 2/2010”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal del PXC, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Para nosotros, para PXC, una de las cosas más 
importantes en esta sociedad, en vez de tantes leyes para el aborto, que si la del 
PSOE o la del PP, sería fomentar nuestra la natalidad de nuestros niños, para así 
garantizar el relevo generacional de nuestro pueblo. Por eso nosotros no podemos dar 
apoyo a esta moción y votaremos en contra”.  
 
Intervé seguidament la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal del CiU, 
que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Com a dóna que soc, ningú té el dret ni el 
poder, ni la capacitat del que pugui fer jo amb el meu cos, em pertany a mi. Podem 
entendre i respectar les persones que estiguin en contra de l’avortament, doncs el 
mateix demanem nosaltres respecte les dones que volen avortar. Esperem d’una 
vegada que les dones deixem de ser ciutadanes de segona. En conseqüència, el meu 
vot serà a favor”.   
 
Seguidament pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d’ICV-EUiA, que diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. En un punto que se trae hoy al 
debate del Consistorio sobre este tema, es nuestro total convencimiento y apoyo a la 
propuesta, porque como ha leido la regidora, la presión social ha hecho mella y ha 
ablandado de alguna manera, y esto pues y como dice muchos luchadores de la calle, 
con la presión se puede”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Saray Muñoz, regidora del grup municipal 
del PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros votaremos en contra”. 
 
A continuació intervé el senyor Juan Carlos Santervás, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “El tema es bastante claro, después de estar jugando con el derecho a 
interrumpir el embarazo de la mujer, que a ver si le saco rédito político en los sectores 
más conservadores luego resulta que no gano aqui pero pierdo aquí, lo retiro. La 
coherencia, lógicamente para ser coherentes totalmente se tendría que retirar del 
Tribunal Constitucional, y nada más. Votaremos a favor, por supuesto”. 
 
L’alcaldessa diu: “Bueno, el Tribunal Constitucional treballa a dues velocitats, per a 
algunes coses es dona molta presa, per d’altres es pren molt de temps”. 
 
Es procedeix a votació de la proposta presentada. S’aprova per 12 vots a favor (7 
PSC, 3 AEB, 1 ICV-EUiA, 1 CiU), i 3 en contra (2 PP, 1 PXC). 
 
S’acorda: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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El nostre país té vigent la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció 
voluntària de l’embaràs (llei orgànica 2/2010) on:  
 
• Es reconeix a les dones  el dret a una maternitat lliurement decidida.  
• Es garanteix el dret a l’educació i a la salut sexual. 
• Es garanteix la informació  sobre els drets, ajudes i prestacions que li 
corresponen si desitja continuar amb l’embaràs, i de les conseqüències mèdiques, 
psicològiques i socials, així com de la seva interrupció, i de la possibilitat de rebre 
assessorament.  
• S’estableix un termini de 3 dies des que la dona rep la informació fins que és 
possible practicar la interrupció voluntària de l’embaràs, a petició de la dona i dins de 
els 14 primeres setmanes de gestació.  
• Regula la interrupció de l’embaràs per causes mèdiques i dins de les 22 
primeres setmanes de gestació, i reconeix la interrupció en casos extrems de detecció 
d’anomalies fetals incompatibles amb la vida.  
• Garanteix la igualtat en l’accés a totes les CCAA, a les prestacions en matèria 
de salut sexual i reproductiva, així com als mètodes anticonceptius i d’interrupció 
voluntària de l’embaràs.  
• Reconeix l’exercici de l’objecció de consciència al personal mèdic i sanitari. 
 
Aquesta llei va ser aprovada amb un ampli consens parlamentari i posteriorment va ser 
avalada pel Consell d’Estat.  
 
Tot i això, al 2010 el PP va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei, que 
encara no ha quedat resolt pel Tribunal Constitucional.  
 
A finals del 2013, el nou govern d’Espanya en mans del PP, sense esperar el dictamen 
del Tribunal Constitucional i, doblegant-se, una vegada més, a les demandes dels 
sectors més ultraconservadors de la nostra societat, va anunciar que presentaria una 
nova regulació de la interrupció voluntària de l'embaràs que tenia com a punts claus:  
• Retornar  a una llei de supòsits molt més restrictiva que la Llei de 1985 
aprovada pel govern socialista 
• Eliminar la possibilitat d'interrompre l'embaràs quan existeixi malformació fetal 
• Fiscalitzar el supòsit de risc per a la salut de la mare amb un clar menyspreu i  
desconfiança cap a les dones, a les quals deixa sense poder de decisió, donant aquest 
poder a professionals externs.  
 
Finalment, al setembre del 2014, el govern d’Espanya ha hagut de paralitzar la seva 
proposta de reforma de llei gràcies a la pressió política i social, especialment, de les 
entitats de dones. 
 
Tot i això, el PP no ha retirat el recurs que van presentar davant del Tribunal 
Constitucional l’any 2010, que pretén eliminar el dret a decidir de les dones lliurement 
la seva maternitat,  encara que això sigui a costa de posar en risc la salut i la vida de 
les dones, limitar al màxim el dret a l'avortament, tot i estar demostrat que les lleis més 
restrictives no redueixen  el nombre d'avortaments, només incrementa  el nombre de 
dones mortes o que perden la salut perquè avorten en la clandestinament i en 
condicions de total insalubritat.  
 
A més, seríem el primer país que retrocedeix en la seva llei d’avortament: en els 
darrers 28 anys, 36 països han liberalitzat les seves lleis d'avortament, però cap d’ells 
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no ha retrocedit.  
 
El Consell d'Europa va aprovar l’any 2008 una recomanació per als seus 47 països on 
consagra el dret a l'avortament legal i sense riscs,   garantit per l'Estat, que converteixi 
aquesta pràctica  en accessible i segura. També suggereix despenalitzar l’avortament, 
allà on és delicte. I el més important per a la situació actual: es mostra a favor d’ una 
llei de terminis i reclama classes d'educació sexual obligatòries per als i les joves. 
 
Entenem que la no retirada d’aquest recurs del PP davant el Tribunal Constitucional 
amenaça el drets de les dones a escollir la seva maternitat i la seva salut física i 
psíquica. La millor manera de reduir el nombre d'avortaments no és  negant l'accés de 
les dones a procediments legals i  segurs, sinó donant-les el poder de controlar la seva 
pròpia fecunditat i de prevenir els embarassos no desitjats, tal i com contempla la llei 
socialista 02/2010.  
 
Per tot això, es presenta al Ple els següents d’acords:  
 
Primer. Reconèixer el  dret a una maternitat  lliurement decidida, que implica, entre 
altres coses, que les dones decideixin sobre el seu embaràs i que aquesta decisió 
conscient i responsable ha de ser respectada. 
 
Segon. Felicitar les diverses entitats i plataformes ciutadanes, especialment de dones, 
que amb les seves protestes al carrer han obligat al govern d’Espanya a retirar la 
proposta de reforma de la llei de l’avortament que volia fer, i instar a les entitats i 
plataformes que continuïn amb la pressió social per retirar el recurs 
d’inconstitucionalitat que el PP va presentar contra la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de 
març, de salut sexual i reproductiva i de la Interrupció voluntària de l'embaràs. 
 
Tercer. Instar al govern del PP a retirar el recurs d’inconstitucionalitat que van 
presentar contra la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i 
de la Interrupció voluntària de l'embaràs, i rebutjar la regressió que això suposaria. 
 
Quart. Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de 
Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i del Parlament de 
Catalunya. 
 
 
8. MOCIÓ AEB: CONTRA EL PROJECTE VISC + 
 
La secretària dóna lectura de la moció presentada. 
 
Seguidament intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Moltes gràcies. Volem agrair el suport que aquesta moció tindrà, i especialment 
valorem les aportacions fetes pel grup municipal de CiU, en tant que es un grup 
municipal que pertany al mateix partit polític que ha impulsat, d’esquenes a la 
ciutadania el projecte Visc +,  de que es tracta com bé recull la moció, de què es 
tracta? Doncs es tracta de que les nostres dades clíniques estan en venda. Tenim un 
Conseller de Sanitat, el senyor Boí Ruiz que es l’ex-gerent de la patronal de les 
mútues privades sanitàries de Catalunya, i que sense passar pel Parlament, doncs 
l’última ocurrència que te es, a instàncies justament de l’indústria farmacèutica i 
tecnològica doncs dir senyors, vostès ens posaran uns diners, concretament aquest 
projecte costa 25.000.000 d’euros. Es a dir, si l’indústria farmacèutica paga al govern 
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25.000.000 d’euros, imaginem que voldrà tenir un retorn econòmic bastant substancial 
perquè es clar, d’aquesta manera com les nostres dades clíniques estan en venda, 
suposadament hi ha una protecció de dades que l’Agencia Catalana de Dades diu que 
veu irregularitats, però resulta que amb els avenços tecnològics informàtics, i amb els 
avenços genètics, això de ser anònim en un historial clínic no existeix. Es a dir, 
observant la informació genètica, sabran que és Pepito Pérez i no qualsevol altre, amb 
nom, cognoms i totes les seves dades, amb la qual cosa les empreses tindran 
informació de primera mà, no únicament les farmacèutiques evidentment, sinó també 
totes les mútues privades tindran informació de primera mà per a saber si el senyor 
Pepito Pérez és genèticament susceptible de patir la malaltia X, o la malaltia Y, o la 
malaltia Z, amb la qual cosa vostè tindrà una pòlissa per un import o tindrà una pòlissa 
per un altre import, o simplement nosaltres no l’assegurarem. Es per tot això i sobretot 
amb aquesta actuació del govern en diríem nocturnitat de gairebé traïdoria, sobretot de 
cara a la ciutadania, que ja no caldrà que tu donis el teu vistiplau perquè donin les 
teves dades, sinó que les teves dades clíniques estan en venda. I es per això que 
creiem que aquest programa del Visc + s’ha d’aturar, i s’ha d’aturar entre tots, perquè 
està diguem-ne la nostra història clínica i el que nosaltres puguem tenir una atenció 
sanitària de qualitat i evidentment des del grup de l’AEB apostem perquè aquesta 
sanitat, com vam fer ahir a la manifestació en defensa de les urgències de l’hospital 
Taulí, doncs volem que aquesta sanitat sigui pública i de qualitat, i evidentment amb 
totes les garanties sobre les nostres dades personals”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal del PXC, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros desde PXC votaremos a favor, ya que no 
compartimos para nada este proyecto, y mucho menos en la forma en que se ha 
llevado a cabo, sin informar en ningún momento a los ciudadanos”. 
 
Intervé seguidament la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal del CiU, 
que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. En primer lloc agrair al grup de l’AEB per 
contemplar les aportacions de CiU. I bueno, aquí tenim en aquest tema ben clar que la 
protecció de dades s’està aplicant als sectors que interessen. On hi ha benefici, no 
s’aplica, però en canvi que cap PICME ho vulneri per la sanció que li cau. Com 
sempre, perjudicant els mateixos”.  
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d’ICV-EUiA, que diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros a esta propuesta de la 
AEB daremos apoyo, porque estamos convencidos de que no se puede mercantilizar 
con los datos de las personas usuarias de los servicios médicos de este país”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal 
del PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros lógicamente votaremos a favor de 
esta moción, porque entendemos que hay una ley que es la de confidencialidad de 
datos que se vulnera con premeditación y alevosía, o sea no se pueden dar los datos 
personales de una persona, y mucho menos con el fin presuntamente de que 
determinadas industrias farmacéuticas, compañías de seguros, de aseguranzas de 
vida y demás que se lucren de esto. Nosotros tenemos entendido que a últimos del 
2013 se iba a implantar esto en el más absoluto y total secretismo. Estamos en 
octubre, finales de octubre del 2014, no sabemos nada como bien han dicho por parte 
de la AEB, tenía que haber sido aprobado previamente por el Parlament de Catalunya. 
No ha pasado por el Parlament, con lo cual presuntamente no se puede decir pero es 
que aparte de vulnerar todos los razonamientos, nos da la sensación de que incurre en 
una ilegalidad. También es cierto que determinadas personas que están en el proyecto 
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Visc+ vienen de Aqua, una empresa privada que la malversación de los datos y la 
forma en la que han salido de allí, pues es bastante sospechosa. Y no me extiendo 
más, sólo que votaremos a favor, desde luego”.   
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent 
d’alcaldessa primer, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Para decir que el grup municipal 
socialista votará favorablemente a la moción presentada por la AEB”. 
 
Es procedeix a la votació de la moció presentada, la qual s’aprova per unanimitat de 
tot el Consistori. 
 
S’acorda: 
 
 
Atès que el projecte del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya respon a 
les demandes de la indústria farmacèutica i tecnologia d’alliberar dades personals per 
potenciar el negoci a nivell internacional. 
 
Atès que l’Agència Catalana de Protecció de Dades revela les carències del projecte 
pel que fa a seguretat i privacitat de les dades de 7,5 milions d’usuaris. 
Davant l’ofensiva mediàtica per explicar les suposades bondats del projecte.  
 
Atès que el projecte VISC+ s’ha desenvolupat d’esquenes a la ciutadania i sense 
passar pel Parlament. 
 
Atès que el projecte VISC+ es proposa relacionar i estructurar tota la informació 
obtinguda als centres d’atenció primària, hospitals, urgències i receptes electròniques 
en un gran arxiu que contindrà els milions d’històries clíniques dels ciutadans, cedint 
aquesta informació amb entitats amb ànim de lucre mitjançant el big data. 
 
Atès que la captació de dades provinents de proveïdors sanitaris que posseeixen 
històries clíniques servirà per la promoció de determinats productes sanitaris i 
l’adequació de pòlisses sanitàries en funció del pacient. 
 
Atès que la llei reconeix el dret a la confidencialitat de tota informació relacionada amb 
l’estada a institucions sanitàries públiques. 
 
Atès que l’avenç en l’estudi de la genètica i la informàtica impedeix l’anonimització 
efectiva de les dades sanitàries. 
 
Atès que el projecte VISC+ no dóna cap possibilitat als ciutadans de no donar 
consentiment a que les seves dades siguin venudes. 
 
El grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB-CAV) proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
1. Expressar el rebuig de l’Ajuntament de Badia del Vallès al projecte VISC+. 
 
2. Notificar els presents acords al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
al Consorci Hospitalari Parc Taulí de Sabadell i al Centre d’Atenció Primària (CAP) de 
Badia del Vallès, a l'Hospital General de Catalunya, Clínica del Vallès, Hospital de 
Terrassa, Mutual de Terrassa, Hospital Vall d'Hebron i Hospital de Belvitge.  
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3. Instar els serveis jurídics de l’Ajuntament a estudiar possibles accions legals contra  
el projecte." 
 
 
II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL  
 
1. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia de la núm. 457/2014 fins la 520/2014  
 
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
 
Núm. 457/14, de 3 de setembre, d’avocament de la delegació atorgada a la Junta de 
Govern en matèria d’autorització, disposició de despeses i reconeixement 
d’obligacions, i aprovar documents fase ADO per import de 5.706,03 euros, tramesos 
pel Servei d’Ocupació. 
 
Núm. 458/14, de 5 de setembre, de delegar les facultats de celebració de matrimoni 
civil en favor de la senyora Montserrat Jiménez Molina. 
 
Núm. 459/14, de 5 de setembre, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona una 
subvenció destinada a la pavimentació de l’aparcament a l’avinguda Mediterrani, per 
import de 129.248,40 euros, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Núm. 460/14, de 5 de setembre, d’acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona 
en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, destinada al finançament 
dels serveis locals d’Ocupació, per un import de 13.689,52 euros. 
 
Núm. 461/14, de 5 de setembre, de delegar les facultats de celebració de matrimoni 
civil en favor del senyor Juan Antonio Lancho Aceiutuno. 
 
Núm. 462/14, de 8 de setembre,  d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14041174 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. 463/14, de 8 de setembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 8 
de setembre de 2014. 
 
Núm. 464/14, de 10 de setembre,  d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14041957 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. 465/14, de 10 de setembre, de delegar les facultats de celebració de matrimoni 
civil en favor del senyor Juan Antonio Lancho Aceiutuno. 
 
Núm. 466/14, de 10 de setembre, de presentar al Servei d’Ocupació de Catalunya els 
projectes denominats “Treballs de rehabilitació d’equipament municipal i millora de la 
via pública i “Servei auxiliar de neteja per a la gent grant” i sol.licitar subvencions de 
48.527,88 i 2.700,00 euros destinats al seu finançament. 
 
Núm. 467/14, de 10 de setembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 
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15 de setembre de 2014. 
 
Núm. 468/14, de 12 de setembre, de concessió de la targeta d'aparcament individual 
per a persones amb disminució, modalitat no conductor, a la senyora Teodora Lara 
Arellano. 
 
Núm. 469/14, de 16 de setembre, de concessió de la targeta d'aparcament individual 
per a persones amb disminució, modalitat titular conductor, al senyor Ramón Pascual 
Prenafeta. 
 
Núm. 470/14, de 18 de setembre, de modificar la numeració de la targeta 
d’aparcament individual autoritzada a la senyora Teodora Lara Arellano, per haver-se 
produït una errada de transcripció 
 
Núm. 471/14, de 18 de setembre, d'aprovar I'expedient núm. 10/2014, de generació de 
crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2014. 
 
Núm. 472/14, de 18 de setembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 
22 de setembre de 2014. 
 
Núm. 473/14, de 19 de setembre,  d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14042797 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. 474/14, de 22 de setembre, de convocatòria del Ple municipal de l’Ajuntament 
pel dia 25 de setembre de 2014. 
 
Núm. 475/14, de 22 de setembre,  de concessió d’una bestreta de 850,00 euros al 
senyor Àngel Moltó Sierra, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de Nadal de 2014. 
 
Núm. 476/14, de 22 de setembre, de concessió d’una bestreta de 880,00 euros a la 
senyora M. Rosario Torrecilla Blanco, sense interès i a compte de les retribucions de la 
paga extraordinària de Nadal de 2014. 
 
Núm. 477/14, de 22 de setembre,  de concessió d’una bestreta de 280,00 euros al 
senyor Julián Ruiz Tudela, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de Nadal de 2014. 
 
Núm. 478/14, de 22 de setembre, de concessió d’una bestreta de 700,00 euros a la 
senyora Carme Colomer Besga, sense interès i a compte de les retribucions de la 
paga extraordinària de Nadal de 2014. 
 
Núm. 479/14, de 22 de setembre, de concessió d’una bestreta de 500,00 euros a la 
senyora Eva Camarero Benito, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de Nadal de 2014. 
 
Núm. 480/14, de 23 de setembre, de concessió al senyor Rubén Guirado Naranjo de 
llicència per a la tinença i conducció de gos potencialment perillós. 
 
Núm. 481/14, de 23 de setembre, d’autoritzar la reserva d’aparcament al senyor 
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Ramón Pascual Prenafeta, davant el seu domicili del C/ de Porto, núm. 23. 
 
 Núm. 482/14, de 23 de setembre,  d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró 
municipal per inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora 
Serafina Bindang Ekomo. 
 
Núm. 483/14, de 23 de setembre, d’ d’iniciar expedient de baixa al padró municipal per 
inscripció indeguda de diferents veïns. 
 
Núm. 484/14, de 23 de setembre, de concessió de diferents ajuts socials a treballadors 
que ho han sol.licitat, corresponents al mes de setembre. 
 
Núm. 485/14, de 23 de setembre, de concessió de diferents ajuts socials per beques 
escolars, als  treballadors que els hi corresponen. 
 
 Núm. 486/14, de 24 de setembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14044169 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. 487/14, de 25 de setembre, de disposició de les vacances de diferents 
treballadors. 
 
Núm. 488/14, de 25 de setembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 
29 de setembre de 2014. 
 
Núm. 489/14, de 25 de setembre, d’aprovar l’expedient núm. 11/2014 de transferència 
de crèdit a diferents partides d’estats de despeses per a l’exercici de 2014.  
 
Núm. 490/14, de 25 de setembre, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial 
atesa la sol.licitud de la senyora Plácida Baena Ruiz, a causa dels danys soferts en 
una caiguda a la via pública. 
 
Núm. 491/14, de 25 de setembre, de delegar les facultats de celebració de matrimoni 
civil en favor del senyor Juan Antonio Lancho Aceiutuno. 
 
Núm. 492/14, de 25 de setembre, d'inscriure amb caràcter provisional l'entitat 
denominada “Associació Hispanolatina del Vallès” al Registre Municipal d’Entitats amb 
el número EAC 146-14. 
 
Núm. 493/14, de 26 de setembre, de concessió de llicència urbanística 2014/080 al 
senyor Pedro Pérez Marcos, per a les obres que sol.licita al local situat a l’av. Burgos, 
34 (local 48). 
 
Núm. 494/14, de 26 de setembre, de sol.licitar una subvenció de 55.392,17 euros a la 
Diputació de Barcelona, marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, per 
complementar el programa municipal d’ajuts d’urgència social. 
 
Núm. 495/14, de 29 de setembre, d’aprovar i presentar al Departament d’Empresa i 
Ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya el projecte denominat “Itineraris actius 
d’inserció per a persones perceptores del RMI”, i sol.licitar una subvenció per import de 
21.515,02 euros. 
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Núm. 496/14, de 30 de setembre, 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 29 
d’agost al 29 de setembre de 2014. 
 
Núm. 497/14, de 30 de setembre, 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 31 
de juliol al 29 d’agost de 2014. 
 
 
Núm. 501/14, d’1 d’octubre, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial atesa 
la sol.licitud de la senyora Francisca Pérez Milena, a causa dels danys soferts en una 
caiguda a la via pública. 
 
Núm. 502/14, d’1 d’octubre, de concedir al senyor Àngel Ochoa Moreno una targeta 
d’armes de categoria 4a. 1, per un període de dos anys. 
 
Núm. 503/14, de 2 d’octubre,  d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró municipal per 
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Héctor Omar 
Carabali Ubidia. 
 
Núm. 504/14, de 2 d’octubre,  d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró municipal per 
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Juan José Benítez 
Contreras. 
 
Núm. 505/14, de 2 d’octubre, d’acceptar la subvenció de 44.913,08 euros atorgada per 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per al projecte “Pla Local d’Ocupació per a la 
millora de l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió social, mitjançant l’execució d’un 
projecte d’inserció laboral al voltant de la millora dels espais interblocs”. 
 
Núm. 506/14, de 2 d’octubre, de nomenar interinament el senyor Miguel Angel Salgado 
Alonso, amb la categoria d’auxiliar de manteniment-conserge, per tal de cobrir la 
vacant per gaudi de vacances del senyor Francisco Caballero Calderón, no abans del 
dia 2 d’octubre de 2014 i fins el 31 d’octubre de 2014. 
 
Núm. 507/14, de 2 d’octubre,  de concessió d’una bestreta de 2.400,00 euros al senyor 
Blas Rojo López, sense interès i a compte de les retribucions dels 24 mesos següents 
a la seva concessió. 
 
Núm. 508/14, de 2 d’octubre, de concessió d’una bestreta de 500,00 euros al senyor 
Iván Villén Ruiz, sense interès i a compte de les retribucions del mes de desembre  de 
2014. 
 
Núm. 509/14, de 2 d’octubre, de contractació de diferents treballadors dins del projecte 
Pla Local d’Ocupació per a la millora de les competències laborals de persones 
beneficiàries de la PIRMI. 
 
Núm. 510/14, de 2 d’octubre, de suspendre la relació contractual amb la senyora 
Susana Damián Ayala per passar a situació d’incapacitat permanent declarada en grau 
d’absoluta, amb efectes del dia 17 de juliol de 2014. 
 
Núm. 511/14, de 3 d’octubre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 6 
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d’octubre de 2014.  
 
Núm. 512/14, de 6 d’octubre,  de concessió d’una bestreta de 780,00 euros al senyor 
José Antonio Fuentes Torrecillas, sense interès i a compte de les retribucions 
corresponents a la paga extraordinària de Nadal de 2014. 
 
Núm. 513/14, de 7 d’octubre, de concessió de la targeta d'aparcament individual per a 
persones amb disminució, modalitat titular conductor, al senyor Inocencio Guirado 
Molina. 
 
Núm. 514/14, de 7 d’octubre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14045453 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. 515/14, de 7 d’octubre, de suspendre la celebració de sessions de la Junta de 
Govern local del mes d’agost i alternar les de Setmana Santa durant els períodes 
vacacionals,i avançar el dia i hora de la celebració de les sessions ordinàries de la 
Junta de Govern Local. 
 
Núm. 516/14, de 8 d’octubre, d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró municipal per 
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Abdessalam 
Asselman. 
 
Núm. 517/14, de 8 d’octubre, d’acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona per import de 29.441,25 euros, dins el programa complementari de suport a 
l’economia productiva local, per a l’actuació “Rehabilitació d’instal.lacions esportives”. 
 
Núm. 518/14, de 8 d’octubre, d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró municipal per 
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Antonio Velasco 
Martí. 
 
Núm. 519/14, de 9 d’octubre, d’autoritzar la reserva d’aparcament a la senyora 
Guadalupe Cortés Sánchez, davant el seu domicili de l’av. Mediterrània, nùm. 37. 
 
Núm. 520/14, de 13 d’octubre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 14 
d’octubre de 2014. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Nosaltres voldríem fer na consideració 
sobre la 459 de sol.licitar a la Diputació de Barcelona la subvenció destinada a la 
pavimentació de l’aparcament a l’avinguda Mediterràni per un import determinat, dins 
del marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2011-2015, i nosaltres el que voldríem es 
que si finalment arriba a bon port, doncs que en aquest projecte, aquesta 
pavimentació, es tingui en compte la moció aprovada en el seu dia sobre els camins a 
la ciutat. En aquella banda pel tema de l’autopista, l’ampliació de l’autopista i la barrera 
ja ha estat bastant malmès, però creiem que hem d’apostar perquè la gent a Badia 
pugui caminar. Això sobre la 459. 
La següent seria la 490 que diu d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial 
atesa la sol.licitud de la senyora X, a causa dels danys soferts en una caiguda en la via 
pública. Bueno, això de caigudes en la via pública ja sabem el pèssim estat de la via 
pública a la nostra ciutat. Hi ha una altra Resolució en la preacta d’aquest Ple per una 
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altra persona que també va caure pel mal estat de la via pública, però simplement que 
a la Comissió Informativa pertinent no se’ns va notificar aquesta incoació d’aquest 
procediment i bé, simplement que ho tinguin present”. 
 
L’alcaldessa diu: “Tindrem en compte el seu prec respecte la 459, i passo la paraula a 
la senyora Montserrat Jiménez respecte la 490”. 
 
Pren la paraula la senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa d’Economia, 
Governacio i Serveis Generals, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Si es verdad, se me 
pasó informaros de la 490. Solamente un matiz. De momento estos expedientes por 
responsabilidad patrimonial son una petición que hace un ciudadano y que es una 
incoación de expediente, de momento no hay ninguna resolución de que la caida sea 
producto del mal estado de la vía pública. Puede que si, y lo asumiremos, o puede que 
no como hay muchos casos, de los que también informamos en las Comisiones 
Informativas. Únicamente ese matiz”. 
 
L’alcaldessa diu: “Jo afegir, com afegim cada cop que surt el tema del mal estat de la 
via pública, evidentment hi ha moltes coses a fer. També repeteixo com sempre que 
parlem d’aquest tema,  hem patit dos anys a nivell econòmic horrorosos, i aquest any 
si que es veu tota la feina econòmica que hem fet perquè s’estan fent moltes coses a 
la via pública. No dic que siguin suficients, però s’estan fent moltes coses i un llistat 
important crec d’intervencions a la via pública”.    
 
 
2. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, fa 10 preguntes: 
 
2.1 Web municipal 
 
Si aquest Ple fos una pel.lícula tipus espagueti western, vostès serien el caballo del 
malo perquè van molt lents. Van molt lents. Anem a veure. Es que jo ho hem dit tantes 
vegades que...no volem cansar ningú, però el mes passat vam reclamar que els veïns i 
veïnes de Badia no podien accedir a cap informació de la web municipal des del mes 
de maig, del que passava aquí en el Ple municipal. Ha passat un mes i no han fet 
absolutament res. Res. Llavors ens demanem, què estem fent aquí? Aixequem la mà, 
aprovem coses que després no fem. I es clar, qui té la responsabilitat de dur endavant 
allò que s’acorda en aquesta son vostès. Son vostès. Nosaltres hem de proposar, 
nosaltres els hem de controlar, nosaltres els hem de dir el que considerem que fan bé 
o malament, però vostès han de fer. 
 
2.2 Vila groga 
 
Més coses, perquè aquí aixequem la ma amb una facilitat per a aprovar coses que en 
el moment queden molt bé, que surts d’aquí amb una sensació de dir, què maco, no? 
Però després no passa res, després que hi ha fer la feina no la fa. Fa un mes que vam 
declarar amb tota la solemnitat del món declarar a Badia com a vila groga en defensa 
de l’educació pública, catalana i de qualitat. I queda molt bé aixecar la mà i dir escolta, 
estem a favor d’acord. Però aquesta moció queda molt simbòlica, l’únic que els 
obligava era a penjar uns cartells a tots els centres educatius de Badia amb l’escut que 
l’assemblea groga de Catalunya ja havia dissenyat per a Badia del Vallès, i vostès no 
ho han fet. I estem cansats de dir no, aquesta setmana ho tindrem a punt, o tindrem 
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l’esborrany d’allò, o presentarem...no patiu que la setmana que ve...i clar, aquesta 
setmana que ve es converteix en un mes, es converteix en un altre mes, es converteix 
en un altre mes i que dia passa, que setmana passa i que mes passa, doncs any 
empeny. Però no fan la seva feina, o no la fan amb la diligència necessària. 
 
2.3 Amiant 
 
Més coses. Un altre exemple claríssim de “esta semana lo teneis”. Esta semana teneis 
el informe en Junta de Portavoces. Després resulta que arribem a la Junta de 
Portavoces i no tenim aquest informe. De què parlem? Parlem de l’amiant una vegada 
més. El mes passat el portaveu del partit d’AEB els hi va dir “estaria bé, mig en broma, 
estaria bé tenir els Plens no cada mes, cada quinze dies o cada setmana”. Per què? 
Perquè vostès aprofiten el mateix dia del Ple per a enviar informació de que tindrem 
una reunió sobre un tema que saben que els hi preguntarem, curiosament la setmana 
que ve. Però es clar, l’informe de l’amiant havia d’estar al setembre. I som a 30 
d’octubre i tindrem una setmana per a tenir una reunió per a veure què passa. I jo ja li 
diré què passarà, claríssim. El que haurà de passar es que com vostès fan les coses 
tant ràpidament, evidentment tenir el fibrociment per allà on passa l’aigua que 
nosaltres bevem i que beuen els nostres fills es un problema. Hi haurà comunitats de 
veïns que tenint o no l’obligació de fer-ho, es grataran la butxaca i hauran de fer a 
inversió necessària per a canviar el fibrociment, per a treure’s l’amiant de sobre. I es 
clar, hi ha una cosa que es la legalitat i una altra cosa que es la legitimitat. Anem a 
veure. L’amiant. Jo no se si li correspon a l’Agència Catalana de l’Habitatge legalment 
retirar l’amiant o no, però legítimament ho miris des del punt de vista que ho miris. 
Però què es el que passa? Perquè això passi s’ha d’estar al carrer Diputació un dia, i 
un altre dia, i un altre dia i un altre dia. I nosaltres per la manera que vostès tenen de 
funcionar, dubtem molt i molt que això en un govern socialista passi mai en aquesta 
ciutat. Però mentrestant nosaltres continuem cada dia bevent aigua.   
 
2.4 Bonificació taxa escombraries 
 
Més coses. Ja des de diferents fors se’ls ha demanat si us plau, que facin publicitat de 
les subvencions respecte la recollida de les basures que tenen les persones que 
perceben menys de 645 euros del salari mínim interprofessional. Clar, falten 6 dies 
perquè acabi el termini voluntari per a satisfer aquesta taxa però, per què no ho fan? 
Què costa? Fer un bando, treure-ho a la revista, fer un article, una nota que digui les 
persones que cobren menys d’això, tenen dret a aquesta bonificació. Es de dret, una 
cosa bastant de sentit comú. 
 
2.5 Obres 
 
Més coses. Acabem d’aprovar la moció unànimement del Visc + per lo qual estem molt 
contents. Clar, una de les coses principals de les quals parlava i que tots, 
absolutament tots hem ressaltat. Es el tema de la protecció de dades. Hi ha desdes 
que son nostres i que evidentment no poden estar per aquí, per allà, no? Doncs bé, en 
aquesta manera que, per la deixadesa que tenen vostès a l’hora de fer les coses, de la 
qual ja hem parlat repetidament, vam veure fa unes setmanes, m’envien unes 
fotografies no se ben bé com qualificar-les, en les quals es veu l’edifici de l’Antonio 
Machado vell amb informació de persones, d’entitats que havien format part o que 
havien estat a l’Antonio Machado vell que estaven escampades a l’accés de qualsevol 
persona. I això per què passa? Perquè vostès ho deixen morir perquè es clar, què es 
el que passa? La setmana passada sents ambulàncies, sents bombers o sent sirenes i 
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dus què passa, què passa a Badia? El món s’ensorra. No, no es que resulta que es 
clar, la misèria porta misèria. Si una cosa està bruta està bruta, jo l’embruto més, no 
passa res, oi? I cada vegada el que passa es que està més brut. Si una cosa està 
deixada i la deixes arriba un dia en que entren uns brètols i diuen ai, estem avorrits. I 
què farem? Calarem foc. I veus una columna de fum que surt de l’Antonio Machado 
vell. Tot això passa perquè vostès no fan la seva feina, perquè vostès abandonen les 
coses i en fi, hem parlat de l’Antonio Machado vell però miri’ns l’antic Empordà que es 
fa servir com a magatzem municipal. Miri’ns les plantes superiors, miri’ns les finestres 
com estan, mirin les cortines...i això es una dependència municipal. Es a dir tenim poc 
i el poc que tenim no ho cuidem. Llavors, sinó ho cuidem que es el que passa? Es 
degrada. Llavors que haurem de fer? Tirar-lo a terra per a construir i gastar-nos una 
altra vegada...En fi. El cuento de nunca acabar. Després i ens ho confirmen aquesta 
mateixa setmana passada...clar, seguimos en Badia de las vallas. I seguimos en Badia 
de las vallas perquè clar vostès han de destinar diners a segons quines coses, segons 
quin projectes de modificació de grans obres perquè en fi, que es vegi que han fet 
coses, però ha confirmen que no tindran diners per a arreglar la plaça Major. No hi ha 
diners, no arreglen la plaça Major. Bueno. 
  
2.6 Informe empresa seguretat 
 
Més coses. De compromisos que vostès tenen que després no compleixen. O es que 
son molt lents o potser es que no saben fer-ho millor, que tot podria ser. Des del dia 31 
de juliol es van comprometre a passar-nos l’nforme de l’empresa de seguretat que no 
tenim, que vostès van externalitzar i va haver un compromís personal de que ens 
passarien el tema de que si podria haver autònoms de seguretat que encara esperem. 
Si, que li puc fer un correu electrònic però es que ja ho sap. Ja ho sap. Ja sap que ha 
de fer.  
 
2.7 Informe legionel.losi 
 
També en el Ple passat es van comprometre que ens passarien el programa de 
manteniment higiene sanitari de la legionel.losi i que no passa res, es fer unes 
fotocòpies i posar-ho en una bústia, que ja entenem que es fan tots els controls, però 
facin la seva feina i no ens obliguin a haver de repetir una i altra vegada que ens donin 
la informació a la qual tenim dret. 
 
2.8 Contractes exhaurits 
 
Més coses. Em dol particularment perquè crec que no haurien d’arribar en aquest 
punt. Resulta que hi ha dues empreses que tenen exhaurit els seus contractes. Una es 
l’empresa Pere Tarrés. Es una empresa que està fent el programa de suport dels 
programes d’infància, adolescència, joventut i esports a Badia del Vallès, però resulta 
que el seu contracte va acabar al febrer de 2011. Significa que ja a la legislatura 
passada aquest contracte estava acabat. I hem passat tota la legislatura, recordem 
que es un contracte de 124.000 euros anuals, vull dir que no son 4 duros. Què pensen 
fer? Tota la legislatura amb un contracte exhaurit. L’únic que li demanem es que 
aquesta situació, no se si qualificar-la de ilegal o irregular la regularitzin. I una 
altra...perquè si, si ho arreglarem aquesta setmana, no el mes que ve, ja veurem. I una 
altra es l’empresa que fa referència als monitors aquàtics esportius, l’empresa COMAC 
que te el seu contracte exhaurit des de juliol de 2013 i clar, es una contracta de 
250.576 euros. Llavors nosaltres el que els hi demanem es, d’aquestes dues 
contractes que estan exhaurides vostès han de prendre una decisió. Nosaltres en el 
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seu moment vam presentar un projecte orientat cap el que nosaltres entenem que han 
de ser els serveis públics i de com s’han de remunicipalitzar aquests serveis. Això ho 
vam fer, es una manera de fer, i una altre es bueno...continuar amb el models 
externalitzador o privatitzador que està duent a terme el partit socialista. Vostès 
governin, però governin. Facin el que han de fer. L’únic que els hi demanem es que 
pensen fer. Ja està.      
 
2.9 Inundacions 
 
Una altra cosa es referent a les actuacions pel tema de les inundacions al carrer 
Menorca i a l’avinguda de la Mediterrània. Pensen informar del que pensen fer? L’únic 
que els hi voldríem dir es que quan ho pensen fer, perquè clar a los hechos nos 
remitimos. Esta semana, no el mes que viene, no el tal, doncs bé poden passar molts 
aiguats i molts inconvenients pels veïns del carrer Menorca i del carrer Mediterrani. 
 
2.10 Llum rotonda poliesportiu 
 
I per acabar perquè es clar, aquí a principis de la legislatura tothom estava content, 
escolta que vindrà l’IKEA i aconseguirem tal i bueno, la cosa ha quedat en el que ha 
quedat, però resulta que tenim uns veïns i tenim uns carrers també veïns. Clar es un 
carrer que vostè o vostès em diran que administrativament pertany a l’Ajuntament de 
Sabadell, es aquella avinguda que va des del pont fins a la rotonda del poliesportiu vell 
o del camp de futbol Sergio Busquets Brucs. Clar resulta que fa 4 mesos que no hi ha 
llum en aquest carrer. No hi ha llum. Hem canviat l’hora fa poc i es clar, d’aquí no res a 
les cinc de la tarda, les sis és fosc. Qui utilitza o quin percentatge, no se com es pot 
mesurar això, però qui utilitza aquell carrer on està la parada del bus. Qui utilitza? Es 
que ve gent de Can Oriac o no se...utilitza gent de Sabadell o vostè creu que va a 
córrer per allà o que qui va a passejar per allà, o que qui va a fer footing per allà son 
ciutadans badiencs. I encara que administrativament sigui Sabadell, jo entenc que 
igual que d’altres obres, oi? Veïns com som tant petits entenem que l’Ajuntament  de 
Badia, entenem que el govern de la ciutat ha de vetllar perquè en una zona tant 
important per on passen tants badiencs, hi hagi llum. Per què? Perquè demà o demà 
passat, ningú volem que això passi, però tindrem un problema, perquè hi haurà alguna 
adolescent que diu, saps què? Me’n vaig al Pans & Company i torno...ai. Bé, deixem-
ho aquí”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent 
d’alcaldessa primer, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Empiezo de atrás alante. 
Sobre el tema de la carretera o las vias de alumbrado público de Sabadell. Tal y como 
he explicado en la Comisión Informativa se han hecho las gestiones necesarias para 
reclamar que el Ayuntamiento de Sabadell de alumbrado público a esa zona. Punto 
Uno. Punto dos. Estaría bien e invito a todas las fuerzas políticas de este Consistorio a 
que se pongan en contacto con sus coetáneos en el Ayuntamiento de Sabadell para 
que estos también hagan su trabajo y pregunten porquè una parte de su municipio 
está sin luz durante 4 meses. De todas formas y al margen de escenificación, decirle 
que comenté en Comisión Informativa este tema y que estamos tras el, lo único que 
nos queda es coger a algún concejal del Ayuntamiento de Sabadell de la pechera y 
decirle pon luz ya, pero se están haciendo todas las presiones necesarias, que yo 
invito una vez más a que se colabore desde otras fuerzas políticas también, o sea no 
cuesta nada. 
Sobre el tema de la inundación y el informe del fibrocemento los junto los dos. En 
Junta de Portavoces, ya que se pone sobre la mesa, informé que tanto el uno como el 
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otro, los dos informes técnicos se iban a retrasar puesto que el Servicio Técnico 
municipal de Urbanismo estaba volcado casi en exclusiva, en el PUOSC de 
Mediterráneo, y que después de esta semana se procedería a finalizar esos informes, 
y a entregar, no expliqué otra cosa, expliqué eso. Entonces no es lo mismo decir lo 
que usted ha dicho que decirlo todo. 
Sobre el Antonio Machado viejo en mayo se procedió a tapiar toda la parte baja, los 
accesos, las ventanas, las puertas...durante estos meses se ha procedido al retapiado 
de algunas zonas puesto que había gente interesada en entrar. Tengo una orden 
directa desde el mes de julio de Alcaldia para tapiar todo el edificio y evitar problemas, 
y eso se tiene que hacer o bien via Brigada o bien empresa externa, y en eso estamos. 
La Brigada municipal los recursos que tiene están en via pública, los dos equipos de 
paletería están eliminando barreras arquitectónicas y por lo tanto si lo saco de un sitio 
tengo que dejar de hacer una cosa para hacer otra. Se está estudiando la otra 
posibilidad, pero no hay dejadez. Lo que ocurre es que combatir el descerebramiento 
de algunos que pretenden hacer la gracia de ver una pared tapiada, romperla, entrar, 
sacar el material o prenderle fuego por el artículo 23. No es monocasual, en todo caso 
tiene varias causas derivadas. Pero decir esto, es decir el Antonio Machado viejo está 
tapiado, se tapió en mayo, se ha vuelto a retapiar en diversas ocasiones en estos 
meses, y se ha vuelto a tapiar, y se seguirá haciendo puesto que hay descerebrados 
en este mundo que les gusta entrar en los sitios ajenos y en los sitios en donde no se 
puede entrar. Seguiremos tapiando, y seguirá tapiado todo y nos encontraremos con 
que alguien volverá a romperlo y volverá a entrar, por lo tanto va a ser una constante. 
Sobre el tema del fibrocemento una puntualización. Creo recordar que fue usted el que 
lo mencionó en el Pleno municipal, está claro que las tuberías de canalización del 
agua del municipio, como todas las que se hicieron en aquella época son de 
fibrocemento, pero el informe no incluye esas tuberías puesto que ya sabemos ese 
importe, ya sabemos lo que hay. Y creo recordar que fue usted que estuvimos 
hablando de segregar lo uno de lo otro, no digamos luego que el informe no es 
completo porque no se contemplan las tuberías, no. El informe no está incompleto, el 
informe es del fibrocemento situado en las ubicaciones de superfície, no de cañerías. 
Sobre el tema de la Fundación Pere Tarrés y de COMAC, decirle que tal como se dijo 
se están haciendo los pliegos de condiciones, se sacarán a concurso y se tendrán. No 
más, ahí no hay que darle más vueltas. Y creo que ya está”. 
 
Pren la paraula la senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa d’Economia, 
Governacio i Serveis Generals, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Como mi compañero 
Lancho ha empezado de atrás hacia delante, pues yo contesto la primera pregunta 
que manifestaba el portavoz de la AEB al respecto de la web municipal. Está todo 
colgado si no me han informado erróneamente. Esta semana está toda la información 
actualizada, tanto de las Juntas de Gobierno Local como las actas de los Plenos. Me 
consta que el Sr. Quim Duran sabe perfectamente que la persona que estaba colgando 
toda esa información está de baja. Nosotros hemos buscado durante estos días una 
solución alternativa para poder actualizar esa información y ya le digo, como me 
consta está todo colgado, sin  más”. 
 
A continuació intervé la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i 
Cultural, que diu: “Gràcies, alcaldessa. Per a contestar lo de la vila groga és cert que jo 
assumeixo la meva responsabilitat, se’m va passar la informació de que s’havia 
aprovat, ho vaig passar al Servei no fa gaire temps i per un tema de col·lapsar feina 
encara no s’ha fet, però he passat la petició al Servei perquè s’encarregui la 
carteleria”. 
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L’alcaldessa diu: “Jo vaig a contestar una mica en general. Miri, no tot ho fem 
malament ni tot ho fem bé. Es sempre el mateix discurs, Ple rere Ple i Ple rere Ple es 
el dia de la marmota, no el caballo del malo. Això es el dia de la marmota. El que hem 
sembla malament es que jo també estic farta del discurs de que uns fem tot malament 
i d’altres fan tot molt bé. Per què? Perquè es fan moltes coses, moltes, a les que 
vostès tenen tota la informació: les Comissions Informatives, de fet en moltes ocasions 
i em torno a repetir el que dic cada cop en el Ple, el que passa es que entenc que 
cadascú ja està fent posicionaments i està fent grans discursos grandiloqüents per a 
fer que la deixadesa del govern socialista i demès...de vegades fem coses molt ben 
fetes que vostès reconèixen. Mai en públic, mai ho fan en públic. Se que no li  agrada 
que ho digui però es que crec que tinc tot el dret a dir-ho quan vostè en aquesta 
exposició diu tot el contrari, d’una manera tant vehement, perquè podem entrar a 
analitzar si hi ha coses que es fan malament i que vostès ho farien diferent, però el 
que no s’hi val es que en una gestió municipal que es tenen uns recursos determinats, 
que s’aproven any rere any en un pressupost, no val dir el que feu està molt ben fer 
però a més heu de fer això, això, això, això, perquè afermar que tot es farà i que tot ho 
farem es molt perillós, perquè quan un després vulgui gestionar, si després diu que tot 
ho farà està enganyant. Perquè tot no es pot fer. Amb uns recursos limitats com es 
tenen a Badia del Vallès, és impossible fer-ho tot. És impossible fer el manteniment de 
la via pública, és impossible la reposició de fanals, és impossible tenir un manteniment 
dels edificis que estan buidats perquè no tenen activitat. És impossible arranjar el que 
no s’està utilitzant, el que està abandonat perquè fa molt de temps que no es fa servir. 
També tenir responsabilitat de papers d’entitats, perquè la informació que vostè diu de 
protecció de dades, potser hauria de parlar amb l’entitat d’aquestes fotos que jo també 
les he vist, que son d’una entitat determinada amb la que vostè te molt contacte, 
perquè son seves. No son d’aquest Ajuntament. Son de l’entitat. Si algú està 
incomplint la protecció de dades es l’entitat que deixa fitxes amb fotografies i dades 
personals en un edifici que està abandonat, no és responsabilitat d’aquest Ajuntament, 
és de l’entitat. Després diu no es que vostès no fan res amb el tema de 
l’enllumenat...home, vostès tenen uns cosins a l’Ajuntament de Sabadell que es diuen 
Candidatures Alternatives del Vallès. Jo li puc fer la mateixa pregunta. Ha fet vostè 
alguna gestió amb la Candidatures Alternatives del Vallès per a demanar la reposició 
dels fanals? No ho han aconseguit, no? Doncs que mal que ho fan, perquè no ho han 
aconseguit. Què mal que fan la seva gestió d’aquest municipi en el hi anem tots i  
vivim tots. Es el mateix. El que jo tinc competència, tinc la responsabilitat directa. En el 
que no tinc competència, la meva responsabilitat és indirecta. Se’m pot acusar de no 
fer gestions o de no fer el possible però no de no aconseguir-ho, perquè no tinc la 
competència directa, tinc la competència indirecta. Llavors ja es un tema molt general 
de filosofia i de plantejar-nos com estan les coses.  
La informació la tenen, el tema de contractes crec que se’ls hi va explicar a la 
Comissió Informativa que s’estaven preparant els plecs. De molta altra informació 
també, se’ls hi va explicar a la Comissió Informativa que se estaven preparant, ho va 
dir la senyora Raquel Gracia que se li va plantejar, no? Que no s’havien pogut penjar 
els cartells i li van explicar perquè, i li van explicar perquè de vegades passen coses 
en les organitzacions. Les organitzacions estan conformades per persones, les 
persones son les que fan la feina i de vegades passen coses. Tothom té també molta 
feina, amb la qual cosa i dic perquè també es molt recurrent en les seves 
intervencions, es que de vegades les coses que tenen a veure amb la feina de 
determinades persones...tenen a veure amb la feina de determinades persones, les 
decisions polítiques son decisions polítiques, les execucions son execucions. 
Evidentment que a nosaltres ens pertoca vetllar perquè allò que ens comprometem 
s’executi, però nosaltres no ho fem directament i de vegades passen coses. Sinó es 
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donés l’explicació de perquè passen les coses, s’entendria el seu posicionament, però 
si s’expliquen perquè passen les coses, que no es per deixadesa sinó per una causa 
justificada...home, venir aquí en precs i preguntes a allò que ja li hem explicat perquè 
passa dir no, es que es la deixadesa del Partit Socialista...deixadesa seria si nosaltres 
a la Comissió Informativa no expliquem perquè passen les coses, això seria 
deixadesa, perquè o no ens en recordem o no expliquem, però crec que és just posar 
les coses en el seu lloc. I no dic que ho fem tot bé, evidentment no ho fem tot bé, però 
de vegades les coses passen i donem les explicacions de perquè passen les 
coses...perdó, doncs pensava que ho tenia perquè s’havia donat la informació i que ja 
ho havíem parlat abans. Bueno, res més crec que s’han donat ja les informacions per 
aclarir el tema”.      
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent 
d’alcaldessa primer, que diu: “Sobre el tema que ha afirmado creo recordar, el tema de 
la tarima de la plaza Major, que no se hace porque hemos hecho o se ha desviado 
dinero a proyectos grandilocuentes o algo asi. Puntualizar, yo expliqué en Comisión 
Informativa –y lo expliqué en Comisión Informativa-, es que el problema que tenemos 
es que la partida del Capítulo VI de inversión del que disponemos, el presupuesto que 
tiene el coste de reparar la tarima faltan recursos. ¿Por qué? Porque el Capítulo VI se 
ha ido comiendo en intervenciones en via pública. Y nos falta cuadrar esa cantidad, 
igual que con el parque de la Segunda República, expliqué. Tenemos los dos mismos 
condicionantes ¿Hay dinero? Si. Pero para hacer eso que queremos hacer pues nos 
falta algo, y en la administración pública o tienes el importe completo de la intervención 
o no lo puedes hacer, el interventor te dice no hay recursos suficientes, no puede 
usted ejecutar esa obra. Por lo tanto, no es que no haya dinero, no es que se haya 
desviado a ningún lado, no es que se haya utilizado para otros grandes 
proyectos...rectifico sino es así, pero si que tiene que quedar claro que el Capítulo VI 
es uno y que se han hecho cosas. Puntualizo, y también dije en Comisión Informativa 
que a lo largo de lo que queda de año se tiene que ejecutar esas intervenciones, que 
ya buscaremos la fórmula”.  
       
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies. Sort que a Sabadell tenen un govern amic, eh? Vostès fan 
però han de fer més, perquè nosaltres podem tenir cosins a l’oposició, però vostès 
tenen germans al govern, però pel que serveix... 
Més coses. Anem a veure. Aquesta entitat a la que vostè ha fet referència de l’Antonio 
Machado vell si, jo hi tinc relació i tant, però aquelles dades estan allà perquè algú els 
va obligar a deixar aquell equipament a corre cuita. O al menys es la informació de la 
qual nosaltres disposem. 
Què més? El tema de les actes dels Plens. Ostres, es una mica el que deia abans, que 
cada dia hi ha d’haver un Ple, o cada setmana hi ha d’haver un Ple perquè ahir no hi 
eren les actes del Ple, avui potser si que hi son...potser si hi son. 
Més coses. No han dit res absolutament de les ajudes o de la publicitat de les ajudes 
de la brossa, del tema de l’amiant evidentment una cosa son les canonades, i esperem 
que ens facin sabedors de les gestions davant l’ATLL de la qual ja en vam parlar en el 
seu moment, i esperem evidentment l’informe dels edificis, i si és cert vostès diuen, 
informen, però la nostra intervenció ha anat en el sentit de senyors...van molt lents! 
Potser tenim uns recursos limitats, que es sempre la mateixa cantinela, d’acord. I 
evidentment tot s’ha de fer amb recursos, però van molt lents. 
I respecte el tema dels cartells de Badia vila groga crec que ja li ha fet l’apunt la 
regidora de l’Àrea, doncs no es va fer cap mena de comentari, i nosaltres simplement 
si es fa un acord de Ple, doncs nosaltres el que fem es reclamar allò que s’aprova, que 
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es faci allò que s’aprova”. 
 
L’alcaldessa diu: “Només fer l’apunt del tema de les bonificacions, sí que fem publicitat 
de les bonificacions quan s’aproven les OOFF, fem un monogràfic cada any. Si és cert 
que podem millorar la publicitat i tornar a recordar-lo. Fins aquí estic d’acord. I 
respecte als altres temes això de deixar-ho a corre cuita, en afí...aquí no ha entrat la 
cavalleria a fotre fora ningú en 3 décimas de segundo, però bueno en fin, aceptamos 
barco. Nos ens barallarem per aquest fet. 
Respecte el tema de la Comissió Informativa es que ho vam parlar abans que fos la 
Comissió Informativa, quan la Raquel s’ha incorporat, vam parlar precisament d’aquest 
tema, i jo pensava que ja informaria perquè ho vam parlar just abans de la Comissió 
Informativa, per això he fet el comentari però sense més importància”.      
 
 
I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, l'alcaldessa Eva 
Menor Cantador, aixeca la sessió sent les dinou hores i quaranta-dos minuts, del qual 
com secretària de l'Ajuntament dono fe. 
 
 
 


