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ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  CELEBRADA  PEL  PLE  MUNICIPAL  DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 26 DE MARÇ DE 2015

Badia del Vallès, vint-i-sis de març de 2015
 
El Ple de la corporació quan son les divuit hores i deu minuts, es  reuneix a la sala de 
sessions de l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la  presidència de la  
Sra. Eva Menor Cantador.
 
Hi concorren els regidors següents:
 
Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno   PSC
Sra. Raquel Gracia Peral PSC
Sra. Montserrat Jiménez Molina             PSC
Sra. Montserrat Carbonell Rosell             PSC
Sr. Antonio Sabariego Guerrero               PSC
Sr. Antonio Rodríguez Yañez                   PSC 
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo           AEB
Sr. Juan Carlos Santervás García              AEB
Sra. Cristina Fàbregas Moreno                  AEB
Sra. Montserrat Montañes Navarro            AEB
Sra. Antonia Escrivà Castellanos                 PP
Sr. Rafael Muñoz Contreras                        PP
Sr. Eusebio Argueta Chica                 ICV-EUiA
Sra. Carme Mateu i Sala                           CiU
Sr. Raul Ortiz Parra                                  PXC
  
Assistits per la secretària senyora Carme Coll  Gaudéns que certifica, i  l’interventor 
senyor Raúl López Borras. 

Excusa la seva assistència la Sra. Saray Muñoz Contreras.

L’alcaldessa diu: “Abans de començar el Ple farem un minut de silenci per mostrar el  
condol d’aquest consistori per les víctimes de l’accident aeri”

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 EXPOSITIVA

1. Acta de la sessió anterior
2. Iniciativa Popular de targetes de transport pensionistes (expt. 779/2015/
3. Per l’adopció de mesures per lluitar contra la pobresa energètica als nostres 

municipis de Catalunya (expt. 783/2015)
4. Modificació dels estatuts del Consorci de Turisme del Vallès Occidental (expt. 

550/2015
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5. Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità al 
Pont Riu Sec, al terme municipal de Badia del Valles (expt. 792/2015)

6. Assumptes sobrevinguts

II CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN

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'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va 
tenir  lloc  el  dia  26  de  febrer  de  2015,  atès  que  tots  els  membres  del  Consistori  
disposaven del text.

2. INICIATIVA POPULAR TARGETES DE TRASPORT

La secretària dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament l'alcaldessa cedeix 
la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal PXC, que diu: “Gracias, Sra. 
Alcaldesa. Decir que el tema este de las tarjetas es un tema que viene de atrás y se ha 
debatido otras veces ya en este Pleno y en reuniones. Nosotros PXC daremos nuestro 
apoyo a esta iniciativa popular”.

Seguidament intervé la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, que 
diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Bé, com diu el company Raül evidentment això ve 
de fa molt de temps, però segons ens han comunicat per a poder aprovar que es tiri 
endavant aquesta ILP hi ha d’haver una modificació del Reglament. I després també hi 
ha un altre punt que quan tingui la paraula el senyor Valenzuela suposo que l’explicarà 
que bé, es podria donar suport a aquesta ILP en el  cas que es contemplessin els 
ingressos com a unitat familiar. El que no trobo just es per exemple, que en una família 
que hi hagin dos jubilats o dos pensionistes o tres, clar s’ajunten amb 1.800 euros. 
Clar,  aleshores  no  trobo  just  que  amb  1.800  euros  donar  targetes  de  transport 
gratuïtes...Perdó?”

L’alcaldessa diu: “Sr. Valezuela, no tiene usted la palabra. Por favor”.

Segueix la senyora Carme Mateu: “Per tant, nosaltres votarem en contra”.   

L'alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d'ICV-EuiA,  que  diu:  “Gracias,  Sra.  Alcaldesa.  El  grup  municipal  que  yo  he 
representado en muchos momentos para hablar sobre este tema y el grup municipal al 
que yo represento, que nos posicionamos en contra de la retirada de este servicio 
público que se daba a los ciudadanos desde la administración más cercana que es 
nuestro Ayuntamiento, pues yo ya lo dije en su momento cuando se retiró, que muchas 
cosas se hacían difícil de entender en nombre de la crisis. Lo dije en su momento,  
ahora diré que claro, la propuesta que se trae a debate ahora es un poco confusa, 
ambigua, que aquí no está claro si lo que se trata es de la reposición de las tarjetas o 
de la modificación del Reglamento, y si hay que modificar el Reglamento no pertoca 
hacerlo ahora. No toca modificar el Reglamento en este momento que sí que le toca al 
Consistorio, por supuesto que le toca al Consistorio modificar el Reglamento Orgánico 
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Municipal, y si se tratara de eso tendría que hablarse de Ordenanzas y tampoco toca 
hablar de Ordenanzas ahora. Cuando hay el debate de Ordenanzas nosotros año tras 
año,  Ordenanza  tras  Ordenanza  hemos  venido  haciendo  esta  propuesta  de  la 
reposición que es donde toca. Y allí es donde haremos nuestras propuestas detalladas 
que en los diferentes reuniones que hemos hecho, que todo los que estamos sois 
conocedores de las propuestas, de donde podían salir los fondos, de donde podían 
salir en los presupuestos, en las ordenanzas, allí lo hemos hecho, allí lo haremos y por 
lo tanto nosotros creemos que dadas las circunstancias de esta proposición que ahora 
se trae a debate, pues nosotros no la vemos clara y entonces vamos a hablar de este 
tema cuando toca y ahora creemos que no toca. Nos abstendremos porque creemos 
que  es  un  problema  que  por  determinadas  negligencias  y  gestión  del  equipo  de 
gobierno, pues no tendría que haber llegado ni  a debate aquí,  porque tendría que 
haberse solucionado mucho antes”.   

Pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que 
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. El proceso de las tarjetas para la gente mayor es un 
proceso que cuando comenzó nosotros nos posicionamos en contra. Se llevaron a 
cabo diversas reuniones, consells y demás, y la forma en la que transcurrieron los 
mismos, la falta de respeto incluso a la que llegaron, lo hemos dicho por activa y por 
pasiva, no nos parecieron correctas por ninguna parte, sobretodo por la persona que 
presenta este plec ahora. Si bien es cierto que el jueves en la Junta de Portavoces, 
posiblemente yo lo entendí mal, se quedó en que este tema quedaría encima de la  
mesa porque es un tema que debemos hablarlo,  discutirlo,  aprobar y ver la mejor 
opción posible para que las personas que realmente son necesitadas y no aquellos 
que  no  lo  necesitan,  sean  beneficiarios  de  esta  tarjeta.  Por  lo  tanto,  como 
consideramos que  no  se  han  dado  las  circunstancias,  tanto  al  principio  ni  ahora, 
nuestro voto será en contra”.  

A continuació pren la paraula la senyora Cristina Fábregas, regidora del grup municipal 
de l'AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Al Ple de juny del 2012 es va votar 
l’eliminació de les targetes per a la gent gran, i des d’aquesta formació política varem 
votar en contra. Posteriorment varem presentar les corresponents al.legacions contra 
aquesta  restricció  perquè  ja  consideràvem  que  les  targetes  que  existien  ja  eren 
insuficients.  En tot  cas,  les nostres al.legacions també varen ser  desestimades en 
aquest Ple. Ara se’ns presenta una ILP que ens demana que el Ple torni a votar donar 
o no donar aquestes targetes a jubilats i pensionistes que no superin el salari mínim 
interprofessional, i a discapacitats amb minusvalies superiors al 33%, així que per a un 
exercici d’evident coherència política, l’AEB votarà a favor d’aquest punt”.

L’alcaldessa diu: “Per aclarir un concepte que ha comentat la senyora Antonia, sí que 
es veritat que havíem comentat que hi havia un informe de Secretaria que deia que era 
necessària la modificació del Reglament, però els grups en Junta de Portaveus no han 
estat, alguns grups en concret l’AEB no ha estat d’acord en que es deixés sobre la 
taula i  volia que es votés en aquest Ple. Nosaltres ja ho hem dit, es un tema que 
exigeix una modificació d’un Reglament. Sr. Valenzuela puede apagar el móvil, si us 
plau? No, no...una mica de respecte, si us plau. No pot interrompre continuament el 
Ple  amb  el  seu  telèfon.  Si  us  plau.  Aquesta  proposta  es  una  proposta  que  no 
determina quina modificació del Reglament en concret es proposa modificar, contravé 
un Reglament aprovat per aquest Ple, per tant no es possible la seva aprovació perquè 
contravé evidentment el Reglament, nosaltres hem manifestat el nostre posicionament 
al  respecte  en diverses ocasions,  fins i  tot  vam convocar  un Consell  específic  de 
Serveis Socials per a valorar aquest tema en el que van participar entitats i cadascú va 
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explicar el seu posicionament al respecte, i en qualsevol cas com que requereix una 
modificació  del  Reglament,  si  es  considera  per  part  d’aquest  Ple  ja  es  farà  en 
successives  ocasions.  Nosaltres  per  tant  votarem  en  contra  perquè  contravé  un 
Reglament aprovat per aquest Ple”. 

Sotmesa la proposta a votació es rebutja per 10 vots en contra (7 PSC, 2 PP, 1 CIU), 5 
a favor (4 AEB, 1 PxC) i 1 abstenció (ICV-EuiA) el següent acord:

«I. Identificació de l’expedient
Expedient número 779/2015, relatiu a la Iniciativa Popular targetes de transport.

De conformitat  amb el  que disposa l'article  70 BIS de la  Llei  7/1985 de 2  d'abril,  
reguladora de les Bases de Règim Local.

Vistes les signatures presentades pel senyor Valenzuela (RE 7461/2014),

Es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Sotmetre a debat i votació del Ple la proposta presentada pel senyor Valenzuela, amb 
el suport del percentatge necessari de signatura de veïns i veïnes d'acord amb l'article 
70 BIS de la LBRL 7/1985 de 2 d'abril, i que diu el següent:

“Ley 13/2006 de 27 de julio, en el artículo 13, del capítulo II de gastos esenciales dice: 
A los efectos de lo que dispone la presente Ley, se entiende por gastos esenciales de 
una persona, de una unidad familiar o de una unidad de convivencia, los propios de la 
manutención, los derivados del uso del hogar, los que facilitan la comunicación y el 
TRASPORTE BÁSICO), así como todos los imprescindibles para vivir dignamente.
Una vez conseguidas más del 15 % de las firmas del ciudadano de Badia del Vallès 
como dice la Ley 1/2006 de 16 de febrero.
Pido a este Ayuntamiento que se vuelva a debatir en el próximo Pleno, dar o no, las 
tarjetas  de  transporte  gratuitas  de  una  zona  a  los  jubilados/pensionistas  y 
discapacitados como dice la Ley 13/2006, de 27 de julio.
A los jubilados/pensionistas que no superen el salario mínimo Interprofesional (SMI) 
que es de 645,30 euros y discapacitados con una minusvalia superor al 33 %.”»

3. PER  L'ADOPCIÓ  DE  MESURES  PER  LLUITAR  CONTRA  LA 
POBRESA ENERGÈTICA ALS NOSTRES MUNICIPIS A CATALUNYA

La secretària dóna lectura de la proposta presentada. A continuació l’alcaldessa cedeix 
la paraula a la senyora Montserrat Carbonell, regidora de Benestar Social, que diu: 
“Només per a dir que aquesta proposta ha estat consensuada amb l’Aliança contra la 
pobresa  energètica  a  Badia,  i  agrair  per  endavant  el  suport  que ben  segur  rebrà 
aquesta proposta”.

Seguidament  l'alcaldessa  cedeix  la  paraula  al  senyor  Raul  Ortiz,  regidor  del  grup 
municipal PXC, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC creemos que 
no puede ser de otra manera, daremos nuestro apoyo a esta moción”.

Seguidament intervé la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, que 
diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Bé, hi ha unes necessitats bàsiques que han d’estar 
cobertes si o si, i no precisament pels ens locals, sinó per els governs tant central com 
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autonòmic. Nosaltres votarem que si”.

L'alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d'ICV-EuiA, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Yo felicitar a la entidad que lucha contra 
la pobreza energética que ha traido esta propuesta para que sea aprobada y debatida 
aquí en este Pleno. Recordar también que en este Pleno ya es segundo acuerdo que 
llegamos sobre este tema concretamente, esta es una propuesta más global, recoge 
de alguna manera incluso datos, información del año quiero recordar que fue el 2011 
cuando aprobamos la propuesta aquella  de proponer...en marzo de 2011,  la  de la 
pobreza energética aquí en Badia, pues ya es un avance, somos un municipio pionero 
en aprobar este tipo de iniciativas. Yo felicito al Consistorio, a los que le demos apoyo, 
felicitamos a las entidades que lo han presentado, pero sobre todo que esto no se 
quede solo aprobado, que no se quede durmiendo en el baul de los recuerdos que la 
gente si que está sufriendo, sigue pasando frio, recientemente ha pasado frio, y los 
datos  que  nos  están  presentando  mes  si  y  otro  mes  también  en  las  diferentes 
Comisiones Informativas lo demuestran. El coste que representa pues todo esto para 
la ciudad y si  esto lo multiplicamos por los municipios de todo el  territorio, ya sea 
catalán o español, la cantidad es muy importante. Entonces por lo tanto, el sufrimiento 
de  esta  gente  lo  ha  de  costear  las  empresas  suministradoras  y  a  través  de  las 
propuestas y de los acuerdos que se han llegado en el 2011 y los que se proponen 
aquí.  Entonces yo si  que creo que es un llamado de extrema urgencia de alarma 
social.  Me  recuerdo  una  reciente  intervención  de  un  Diputado  nuestro  en  el 
Parlamento  español  en Madrid,  el  Joan Coscubiela  instaba  al  gobierno  cuando  el 
gobierno decía estamos saliendo de todo esto. ¿Ustedes saben los que viven en la 
calle? Esa es la pregunta que haría, ¿Ustedes saben lo que es pasar frio en invierno? 
Yo que salgo cada dia a las 4 de la mañana y me doy cuenta, y muchos días me 
encuentro a menos 4, a menos 3, a 0 grados y dices, las pobres famílias que estén 
pasando frio...por lo tanto yo si que digo que no se nos quede este acuerdo que ahora 
aprobaremos en el cajón, que tomemos las medidas que haya que tomar para que 
esto se ponga en práctica lo antes posible, muchas gracias y felicidades”.

L’alcaldessa  cedeix  la  paraula  a  la  senyora  Antonia  Escriva,  regidora  del  grup 
municipal del PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. No vamos a repetir lo que ya se ha 
dicho. Únicamente para decir que nuestro posicionamiento será a favor”.

A continuació  pren  la  paraula  la  senyora  Montserrat  Montañés,  regidora  del  grup 
municipal de l’AEB, que diu: “Nosaltres com en el Ple anterior que també es posava 
sobre la taula el tema de la pobresa energètica, evidentment donarem que suport a 
aquesta iniciativa. Entenem que l’accés de la ciutadania a un bé com es l’energia ha 
de ser considerat com una qüestió d’un bé de primera necessitat, i per tant s’ha de 
garantir que tothom tingui igualtat en l’accés a aquest bé. D’altra banda el que si més 
enllà d’instar els governs estatals i autonòmics a subvencionar i a establir mecanismes 
per a establir que aquest accés sigui en igualtat de condicions per a tots els ciutadans 
independentment de quina sigui la seva situació econòmica i que per tant aquelles 
persones amb més dificultats puguin accedir també i se’ls hi pugui subsidiar el que 
entenem que és bàsic,  es legislar perquè aquestes empreses subministradores del 
sector privat també siguin corresponsables en que l’accés a aquest bé també tingui un 
impacte en el seus guanys, es a dir aquestes empreses que actualment comercialitzen 
i distribueixen l’energia, tinguin la responsabilitat social d’assumir una part  d’aquest 
compromís,  perquè  sinó  estem  traslladant  el  problema  a  altres  administracions. 
Actualment son els municipis i els Serveis Socials bàsics els que estan assumint en 
pressupost municipal fer front a aquestes factures que famílies no poden pagar, però 
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no podem quedar-no aquí, perquè si el que instem a la Generalitat a dotar de més 
recursos públics o  instem a l’Estat  a  que també aboqui  més recursos,  ens estem 
oblidant de que en aquest bé hi ha el sector privat, les empreses estan guanyant, fins i 
tot  son  empreses  que  cotitzen  en  bolsa  i  per  tant  tenen  uns  beneficis  que  per 
responsabilitat social haurien de distribuir també”.  

Sotmesa la proposta a votació es aprovada per unanimitat de tot el Consistori.

S’acorda:

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 783/2015, relatiu a PER L'ADOPCIÓ DE MESURES PER LLUITAR 
CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA ALS NOSTRES MUNICIPIS I A CATALUNYA

II. Relació de Fets

El Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), aprovat per 
l’Assemblea General  de Nacions Unides en 1966,  en vigor des de 1977 –del  qual 
Espanya en forma part- en l’article 11.1 reconeix el dret de tota persona a un nivell de 
vida  adequat  per  un  mateix  i  per  la  seva  família,  incloent  l’alimentació,  el  vestit  i 
l’habitatge adequat, així com una millora contínua de les condicions d’existència. 

D’aquest precepte es desprèn el dret de tota persona i la seva família, a gaudir del dret 
a un habitatge digne (Observació General núm. 4 ) i el dret a l’aigua i el sanejament 
(observació General núm. 15 i reconegut expressament per l’Assemblea de Nacions 
Unides  en  201  ),  com el  dret  de  totes  les  persones  a  disposar  d’aigua  suficient, 
salubre, acceptable, accessible i assequible per a l’ús personal i domèstic.

La situació de crisi econòmica, l’atur i les retallades que s’estan portant a terme des 
del Govern de l’Estat i des del Govern de la Generalitat de Catalunya en drets socials 
estan provocant un augment de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes 
famílies  per  accedir  a  recursos  i  serveis  bàsics,  com  l’aigua,  el  gas  o  la  llum, 
necessaris per garantir unes condicions mínimes de vida digne. 

Mentre que Endesa, Gas Natural Fenosa i Agbar obtenen milions de beneficis (2.771, 
1.657  i  432,9  milions  respectivament  l'any  2011),  la  Taula  del  Tercer  Sector  de 
Catalunya ha alertat que el 10,9% de les llars catalanes no poden mantenir l’habitatge 
a una temperatura adequada, i al voltant d’unes 320.000 famílies, tenen problemes per 
pagar les factures de llum o gas, mentre que a l’inici de la crisis el percentatge es 
situava en el 5,4% i que aquest hivern les xifres s’agreujaran si no s’actua. 

És per això que s’ha d’actuar d’una manera coordinada, justa i decidida per part dels 
Governs de l’Estat i de la Generalitat per garantir els subministraments bàsics a les 
persones  que  es  troben  en  situació  de  vulnerabilitat.  Tot  i  els  esforços  de  les 
administracions locals, que, a través dels serveis socials municipals, estem cobrint les 
dificultats de les famílies que es troben en situació de no poder cobrir les necessitats 
bàsiques  de  subministraments,  és  necessari  que   s’adoptin  mesures,  per  abordar 
aquesta greu problemàtica. 

Fins el moment, el Govern de la Generalitat, només ha aprovat el Decret Llei 6/2013, 
de 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de 
Consum de Catalunya.  Però,  aquest  Decret  que es troba en suspens pel  Tribunal 
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Constitucional desprès d’haver admès a tràmit la denúncia del Govern de l’Estat, ha 
estat ineficaç. Des de la seva vigència al desembre de l’any 2013, només 800 famílies 
a Catalunya s’han acollit, ja que no garantia el pagament de les factures, sinó el seu 
ajornament. 

Per tots aquests motius considerem que s’han de prendre mesures urgents per aturar 
la situació de pobresa energètica que agreuja encara més la situació de les famílies en 
situació de vulnerabilitat.

Per tot això, el Ple aprova el següent acord:

Primer. Instar el Govern de l’Estat a declarar la llum, l’aigua, el gas, el butà i el propà 
com un dret social bàsic per al manteniment d’un habitatge digne.

Segon.  Instar  el  Govern  de  l’Estat  a  garantir  que  els  consumidors  en  situació  de 
vulnerabilitat tinguin accés a una tarifa social en funció dels seus ingressos –la suma 
del lloguer de l'habitatge i dels subministres energètics no poden ser superiors al 35% 
de la Renda familiar disponible-, i que la diferència entre la tarifa social i el consum real 
estigui  finançat  a  través  de  la  creació  d'un  fons  públic-privat  que  garanteixi  els 
subministraments  a  les  famílies  més vulnerables  o  una  tarificació  de  mínims  amb 
terminis sense interès. I, regulant per llei els elements mínims imprescindibles per a 
desenvolupar una protecció efectiva i  transparent  de tots els consumidors respecte 
dels subministradors energètics. 

Tercer. nstar el Govern de la Generalitat a presentar un nou decret llei de pobresa 
energètica  que  ampliï  el  període  d’aplicabilitat  a  tot  l’any,  eviti  el  tall  de 
subministraments  a  les  persones que no  arribin  a  l’1,5  de la  renda  de suficiència 
energètica de Catalunya i no puguin afrontar el deute, promovent el pagament a través 
d’un fons de suficiència energètica amb aportacions diverses, tal i  com estableix la 
Moció 151/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques socials, impulsada pel 
Grup Parlamentari Socialista. 

Quart. Instar el Govern de la Generalitat a crear, immediatament, una treva hivernal 
que aturi els talls d’energia a les famílies en situació de vulnerabilitat, i que es faci 
responsable, conjuntament amb les empreses de subministraments energètics de les 
factures i rebuts impagats. 

Cinquè. Instar el Govern de la Generalitat a augmentar els recursos econòmics als 
ajuntaments i Consells Comarcals, a través dels contractes programa amb Benestar 
Social i Família, per fer front a les situacions de pobresa energètica que estan cobrint 
els Serveis Socials municipals. 

Sisè. Instar el Govern de la Generalitat a preveure en la propera revisió de la Cartera 
de Serveis Socials la garantia dels subministraments energètics per a les persones en 
situació de vulnerabilitat.                                                                 

Setè. Intensificar les mesures que fomentin la diversificació i  la transparència en el 
sector  privat  de l'energia,  garantint  l'accés a  uns preus raonables i  transparents,  i 
auditar els costos sobre els beneficis reals. I, que en cap cas els costos de la gestió es 
repercuteixen en les factures que abonen els consumidors.

Vuitè. Fer arribar aquests acords al Departament de Benestar Social i Família de la 
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Generalitat  de  Catalunya,  a  la  Presidència  del  Govern  espanyol,  als  grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, i a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya.

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

Es  dóna  lectura  de  la  proposta.  A continuació  l’alcaldessa  cedeix  la  paraula  a  la 
senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa d’Economia, Governació i  Serveis 
Generals,  que  diu:  “Gracias,  Sra.  Alcaldesa.  Como  explicaba  el  punto  de  esta 
modificación, los estatutos del Consorcio de Turismo obedecen a la adaptación que 
debe  hacerse  de  los  mismos  al  LRSA y  nosotros  como  miembros  del  Consorcio 
ratificamos esta modificación. No es más que eso, gracias”. 

Seguidament intervé la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, que 
diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Bé, nosaltres votarem a favor, perquè com ha dit la 
regidora Montserrat Jiménez, només es una adaptació dels estatuts del Consorci de 
Turisme”.

L'alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d'ICV-EuiA,  que diu:  “Gracias,  Sra. Alcaldesa.  Nosotros nos abstendremos en este 
punto”.

Pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que 
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Únicamente decir que nosotros nos abstenemos, puesto 
que es una modificación del reglamento y Badia parece que no se ve perjudicada en 
ningún sentido, con lo cual abstención”.

Sotmesa  la  proposta  a  votació  s’aprova  per  8  vots  a  favor  (7  PSC,  1  CIU)  i  8  
abstencions (4 AEB, 2 PP, 1 ICV-EuiA  i 1 PXC) el següent acord:

«I. Identificació de l’expedient
Expedient  número  550/2015,  relatiu  a  MODIFICACIÓ  DELS  ESTATUTS  DEL 
CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL
 
II. Relació de Fets
1.  Vist  que  el  Consorci  de  Turisme  del  Vallès  Occidental  fou  constituït  per  a 
l'acompliment  de  les  finalitat  assenyalades   en  els  seus  estatuts,  totes  elles 
relacionades amb la promoció activitats destinades a incrementar la demanda turística 
a la nostra comarca, fomentant la qualitat i la quantitat de la seva oferta turística, per 
tal que la comarca del Vallès Occidental fos una destinació dels mercats turístics. Per 
això es procurava la coordinació dels sectors interessats en el turisme, donar suport a 
la  iniciativa  privada  del  sector,  promoure  i  afavorir  la  celebració  de  convencions, 
reunions  i  activitats  anàlogues  o  potenciar  aquells  aspectes  relacionats  amb 
l'allotjament, la restauració, els serveis complementaris, els recursos i els atractius i 
l'oferta de qualitat de tots ells.

Vistes les determinacions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i 
sostenibilitat  de  l'Administració  Local  (LRSAL),  es  fa  necessari  l'adaptació  dels 
Estatuts del Consorci de Turisme a les seves prescripcions, atenent que els serveis 
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que  presta  el  Consorci  s'emmarquen  dintres  de  les  competències  pròpies  dels 
municipis establertes a l'apartat 2.h) de l'article 26 de la Llei Reguladora de les Bases 
de Regim Local en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. 

Vista la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de "racionalització del sectors públic i altres 
mesures de reforma administrativa" que afecta particularment els aspectes relacionats 
en la dissolució de consorcis.

Vist  que  al  mateix  temps  aquesta  proposta  incorpora  a  més  de  les  necessàries 
adaptacions legals, els canvis sobrevinguts durant tot aquest temps de funcionament 
del Consorci.

Vist que en el Consorci té la suficient capacitat econòmica i financera per a garantir el 
seu funcionament de manera pressupostària equilibrada.
 
III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb l’article 32 dels actuals Estatuts, preveu que el cas de modificacions, 
es  requerirà  d'acord  previ  del  Consell  Plenari  del  Consorci  ratificat  pels  òrgans 
components dels ens consorciats i es subjectarà a les mateixes formalitats que per a la 
seva aprovació.

2n.  Vist  que  l'adopció  d'aquest  acord  és  també  competència  dels  Plens  de  les 
Corporacions  que  en  formen  part,  en  virtut  de  l'article  52  apartat  2.e)  del  Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local  de  Catalunya.  Essent  necessari  el  vot  favorable  de  la  majoria  absoluta  del 
nombre legal  de membres de la  corporació,  en virtut  del  que disposa l'article  114 
apartat 3.d) de la Llei Municipal.

3r. D’acord el que disposa l'article 269 i següents del text refós de la Llei Municipal i de 
Règim  Local  de  Catalunya  i  dels  articles  312  i  següents  del  Reglament  d'Obres, 
activitats i serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret Nº 179/1995 de 13 
de juny, respecte a la creació de consorcis, que és aplicable en les modificacions.
 
Per tot això es proposa al ple l'adopció del següent acord:

Primer. -Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de Turisme del 
Valès Occidental. Els estatuts modificats s'acompanyen en annex.

Segon.-  Delegar  al  Consorci  de  Turisme  del  Vallès  Occidental  per  una  millor 
coordinació del procediment, la publicació dels acords de l'exposició pública, que d'una 
manera conjunta es realitzarà durant el termini de trenta dies en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i a la web del Consorci. 
Delegar també la resolució de les al·legacions, si es presenten, i la seva aprovació 
definitiva.

Tercer. -Notificar el present acord al Consorci de Turisme del Vallès Occidental i un cop 
els Estatuts aprovats definitivament es procedeixi per part del Consorci de Turisme a la 
seva publicació i  al  trasllat  dels acords i  estatuts modificats,  a la  Direcció General 
d'Administració  Local,  de  conformitat  amb  l'article  313.5  del  Reglament  d'Obres, 
activitats i serveis de les Corporacions Locals, per a la corresponent modificació de la 
inscripció del Registre d'Entitats Locals de Catalunya.»
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5.  APROVACIÓ  PROVISSIONAL  DE  LA  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  PLA 
GENERAL METROPOLITÀ AL PONT RIU SEC, AL TERME MUNICIPAL DE BADIA 
DEL VALLÈS

Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula 
al  senyor  Antonio  Sabariego,  regidor  de  Promoció  Econòmica  i  Comerç,  que  diu: 
“Buenas tardes. En sesion ordinaria del Pleno de 28 de septiembre de 2011 y con el 
voto  favorable  de  la  mayoria  absoluta  del  los  miembros  de  esta  Corporación;  se 
procedió a la Aprobación Inicial del documento de Modificación

La tramitación de un Plan General, tal y como se puso de manifiesto al comenzar el 
que nos ocupa, es un proceso largo, lento y complejo, ya que en el mismo intervienen 
un sinfín de Administraciones y organismos autonómicos y estatales.

Asimismo, reseñar que dada la complejidad del mismo y los escasos recursos técnicos 
municipales,  encomendamos  la  redacción,  gestión  y  tramitación  del  mismo  a  la 
Dirección de Servicios Urbanísticos del  AMB,  los cuales aunan las cualidades de 
experiencia  y  voluntad de servicio  a  las  entidades municipales  pequeñas como la 
nuestra,  con  el  inconveniente  de  que  es  una  entidad  que  trabaja  en  numerosos 
proyectos a la vez.

Durante un largo periodo de tiempo, el Equipo de Gobierno ha entablado numerosas 
negociaciones con las diferentes Administraciones públicas para intentar desbloquear 
temas  que  afectaran  al  desarrollo  del  documento  ;principalmente  Incasol, 
Governació  ,Economia  y  Enseyament  ,  (  trámites  ralentizados  por  los  continuos 
cambios de los interlocutores en dichas Administraciones.)

Para garantizar el correcto desarrollo y evitar problemas en el paso de la Aprobación 
Provisional a Definitiva, hemos consensuado el documento con la Dirección General 
de Urbanismo de la  Generalitat  (  hemos conocido tres Directores Generales en el 
proceso ).

Posteriormente, nos encontramos con el incoveniente del cambio de propiedades en 
las parcelas privadas y la consecuente renegociación del Convenio Urbanístico anexo 
a la Modificación. Documento de vital importancia , ya que es el que regula y garantiza 
la  financiación  de  los  costes  de  urbanización  de  la  operación.  (  Costes  íntegros 
asumidos por los privados; el Ayuntamiento no aporta ni un solo céntimo ).

Dicho  Convenio,  por  la  complejidad  del  mismo  en  cuanto  al  reparto  de 
aprovechamiento y costes por los privados, no fue firmado hasta el pasado día 24.

El  trabajo  realizado creemos que cuenta  con las garantias  suficientes  para  salvar 
cualquier escollo que nos planteen desde la Dirección general de Urbanismo.

En virtud del procedimiento y las leyes que regulan este tipo de tramitación y tras la 
recepción y análisis de los diferentes informes y estudios solicitados ( ocho ) de las 
diferentes  administraciones  públicas,  así  como  seis  alegaciones  al  documento  de 
diferentes particulares, asociaciones y grupos municipales, el equipo redactor del AMB 
salvaguardando  los  intereses  de  esta  Corporación,  desestima  parcialmente  las 
alegaciones presentadas por los Ayuntamientos de Barberá del Valles y Sabadell y 
estima  e  incorpora  parcialmente  al  documento  de  mPGM  las  alegaciones  y 
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sugerencias presentadas por particulares, asociaciones y grupos políticos, dando lugar 
a una considerable mejora del documento inicial.

Algunos  de  los  cambios  significativos  en  relación  a  la  Aprobación  Inicial  son  los 
siguientes :

 Se traslada el aprovechamiento   de la zona de Porta Badia ( queda como clave 
9 Protección de Sistemas ) al ámbito de La Rodona ( 18 b en TUC )

 Se establecen hasta  3 servitudes de paso para garantizar los accesos a la 
Zona Comercial.

 Se establece un gran eje verde    en  el  entorno del  Riu Sec,  posibilitando la 
continuidad con los espacios verdes de Sant Pau del Riu Sec.

 Se estructuran  4 pasillos verdes en la transición urbana   de Badia hacia el Riu 
Sec  (  haciendo  permeable  los  accesos  peatonales  a  lo  largo  de  toda  la 
actuación ), evitando la configuración de una pieza arquitectónica única.

 Garantiza el mantenimiento del IES   en su emplazamiento actual ( planteando 
un trazado alternativo del vial correspondiente )

 Redefine  este  mismo  vial  ,  transformandolo  en  una  versión  más  amable 
( pasando de 3 carriles + 1 aparcamiento en 2 carriles+ 2 aparcamiento + 1 
carril bici ) respetando los parterres ajardinados próximos a las viviendas ).

 Definición de  este  vial  como  Vía  Interior de  acceso  al  IES y  a  los nuevos 
edificios de uso terciario.

 Garantiza la conexión Mediterráneo/Cantábrico   a modo de Ronda evitando el 
tráfico por la zona urbana ( evita Via de la Plata como eje de paso )

 Se mejora la conectividad de la red interior   con dos accesos transversales.
 Notable incremento en plazas de aparcamiento.
 Incremento final de de 404,01 m2 respecto de la AI y de 3.897,20 m2 respecto 

al PV en espacios libres y equipamientos.

A modo de resumen; de una propuesta real y bien planteada en la Aprobación Inicial 
pasamos a un proyecto que desde el  punto de vista de ciudad, resuelve de forma 
coherente  y  mejorada  todos  los  aspectos  relacionados  con   el  objeto  de  la 
Modificación.

1. Configuración de la zona como un frente urbano de calidad, evitando ser como 
hasta ahora una zona que da la espalda al territorio.

2. Resolución  de determinadas calificaciones y usos consolidados del suelo. 
3. Eliminación de espacios residuales en nuestro término municipal en relación a 

Sant Pau del Riu Sec.
4. Dotación  del  municipìo  de  una  base  comercial  y  terciaria  potente,  para  la 

implantación de nuevas actividades que dará lugar a la creación de una base 
económica  fuerte  que  contribuya  a  consolidar  las  fuentes  de  ingresos 
municipales.

5. Generación de un importante número de puestos de trabajo en relación  tanto 
al desarrollo urbanístico del proyecto como a la posterior implantación de las 
nuevas actividades.

Asimismo, entendemos que este es el  momento adecuado por cuanto el  previsible 
calendario electoral a nivel autonómico; nos puede llevar a un cambio de interlocutor 
en  la  Generalitat  ,  suponiendo  un  paso  atrás  importantisimo  en  la  tramitación, 
haciendose plantear a los privados el interés por el desarrollo del proyecto.

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

11



 

El Grupo Municipal del PSC se opone a cualquier petición de retraso de la aprobación 
del documento que hoy nos ocupa , al entender que no existe ningun motivo más allá 
del electoral, para dicha postergación, quedando patente en la Junta de Portavoces 
nuestro compromiso a no utilizar este tema en campaña electoral , demostrando que 
antepone los intereses de ciudad a los de partido; esperando del resto de Grupos la 
misma actitud.

Asimismo quisiera manifestar que en fecha reciente, los grupos de la oposición fueron 
convocados a una reunión con los responsables técnicos del equipo redactor así como 
los representantes de las propiedades privadas a fin de facilitar cualquier información 
del proyecto y plantear preguntas, dudas o disconformidades que fueran susceptibles 
de  un  aplazamiento  ;  siendo  dicha  invitación  ninguneada  por  todos  los  grupos  a 
excepción del  PP que asistió  a  la  misma y  de CiU que excusó  su  presencia  por 
motivos de salud.

Quisiera  reseñar  que  lo  que  hoy  discutimos   es  la  aprobación  de  un  documento 
urbanístico, el cual en su anterior etapa fue aprobado con el voto favorable de PSC, 
PP,  CiU  e  ICV  y  la  abstención  de  PxC  y  AEB,  grupo  este  último  que  participó 
posteriormente en la confección de alegaciones al documento que finalmente han sido 
aceptadas en su mayoria e incluidas en el nuevo redactado.

Es  por  tanto  que  desde  el  Equipo  de  Gobierno,  presentamos  a  este  pleno  el 
mencionado documento de Modificación Provisional de de PGM, en su convencimiento 
de que su aprobación dará lugar a una mejora sustancial desde el plano urbanístico y 
juntamente con la modificación de la ley de creación del municipio continuidad en la 
busqueda de una  solución casi  definitiva  en la  resolución de nuestro  desequilibrio 
financiero”

Seguidament  l'alcaldessa  cedeix  la  paraula  al  senyor  Raul  Ortiz,  regidor  del  grup 
municipal PXC, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Como se ha dicho, esto es un tema 
que viene desde septiembre de 2011, que hace ya casi 4 años. Desde PXC en su 
momento nos abstuvimos porque nosotros no es que estemos en contra de este Plan 
General, de lo que si estamos en contra es con la manera de hacer del equipo de 
gobierno en este tema, después de 4 años convocar una reunión el miércoles de la 
semana pasada para informar de lo primero que tenemos en conocimiento en estos 4 
años,  con lo  cual  nosotros no vamos a  dar  nuestro  voto  favorable,  votaremos en 
contra”.  

Seguidament intervé la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, que 
diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Bé, nosaltres donat que s’han recollit, incorporat les 
al.legacions  presentades  en  el  seu  moment  i  adaptades  al  document  d’aprovació 
provisional de la modificació del planejament i encara que no estem massa d’acord de 
la  manera  que  s’ha  portat  el  tema,  creiem  que  4  anys  és  molt  de  temps  per  a 
treballar-lo, s’ha demorat massa, hi ha hagut manca d’informació, però malgrat tot això 
nosaltres votarem a favor”.  

L'alcaldessa cedeix la paraula al senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d'ICV-EuiA, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Hoy hablaremos y vamos a hablar de 
uno de los documentos o del  tema yo diría  importante de cualquier  legislatura  de 
cualquier gobierno, que es la reorganización del municipio. No estamos hablando de 
otra cosa que de reorganización urbana del municipio, de la calificación de nuestro 
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suelo, y eso de lo que vamos a hablar. Como  ya se ha dicho, en septiembre de 2011 
se aprobó esta propuesta pero es que veníamos con otro Plan de reordenación urbana 
de 2001, 11 años antes, que no se llegó ni a aplicar. Y este es el Plan general de los 4 
años que nos acordamos por estas fechas, cada 4 años. El Plan de reordenación 
urbana que nos acordamos que existe, que ha estado en los cajones y que ha habido 
una  serie  de  entidades  ,  asociaciones,  partidos  políticos,  instituciones  públicas  y 
privadas que han presentado alegaciones, que algunas se han aceptado y otras no, y 
que  el  martes  24  de  marzo  recibimos  un  correo  donde  se  nos  informa  de  esas 
alegaciones. En un formato digital se nos pasa una serie de planos de la modificación 
y de las propuestas de urbanización y de reorganización de nuestro territorio. ¿Qué 
pasa con esto? Que llega un momento que dices en ese formato digital que es el CD 
no está.  No están estas alegaciones.  Entonces claro,  nosotros aprobamos el  Plan 
General, dimos nuestro apoyo favorable a la aprobación inicial del Plan General el 28 
de septiembre de 2011, como información al regidor responsable de esto por si no se 
acuerda, que lo preguntó en la Comisión Informativa. Dimos apoyo. Nosotros hemos 
perdido la total confianza y absoluta con este equipo de gobierno porque este Plan 
General en estos últimos tiempos ha estado durmiendo en el baul de los recuerdos, y 
se han acordado ahora. Ahora. Ahora. Ahora si que toca y hay un compromiso que 
ellos lo han asumido y lo asumimos, de no utilizarlo electoralmente. Dice haz lo que 
digo pero no lo que hago. Eso es lo que viene a decir este Plan General. Por lo tanto 
se organizan de alguna manera algunos paripés como fue el último dia, que asistí a un 
paripé de movilidad sostenible en la Biblioteca, donde se daba información del Plan 
General de reordenación urbana de la ubicación de un tramo urbano por detrás del 
Instituto que se comía medio patio del Instituto y parte de las aceras de los vecinos de 
la Calle Oporto, y se informaba de otros medios de movilidad que algunos de los 
técnicos que estaban allí ni sabían que existían. Por lo tanto, ante una situación como 
esta, el grup municipal de ICV-EUiA es imposible que le demos nuestro apoyo a una 
propuesta  que  sale  cada  4  años.  Es  imposible.  Aunque  diga  la  Sra.  Montserrat 
Jiménez que aunque sea bueno es verdad, es que es bueno ,  es que este es un 
proyecto de ciudad, tendría que ser un proyecto de ciudad pero no se tendría que 
utilizar  mezquinamente  como  lo  ha  utilizado  y  sectariamente  este  gobierno. 
Mezquinamente  este  proyecto.  Porque  es  el  proyecto  de  ciudad  donde  todos  los 
ciudadanos tendríamos que estar,  todas las entidades,  todos los partidos políticos, 
todos los grupos municipales, y no se puede negociar en la trastienda un proyecto de 
ciudad como este. Es un proyecto para que haya transparencia, información absoluta. 
Absoluta, clara, transparencia, eso es lo que estamos pidiendo, información constante 
y no 48 horas antes de este Pleno de las alegaciones aprobadas o no aprobadas, de 
las  alegaciones  aceptadas  o  no  aceptadas.  Entonces  por  lo  tanto  nuestro 
planteamiento es un voto en contra del equipo de gobierno y a dejar este Plan, y 
hemos pedido además que se retirara esta propuesta porque ara no toca. Ara toca 
haber trabajado en consenso y tenemos un ejemplo de consenso, que es el trabajar 
por la modificación de la ley de financiación, y el equipo de gobierno por tozudez y 
cabezonería no ha aceptado que este proyecto quedara y se pudiera ser tratado, ya 
que había pasado 4 años en el baul de los recuerdos, en el cajón de los recuerdos, 
podría hablarse perfectamente en septiembre de 2015 como pasó, como hicieron en 
mayo  del  2011,  lo  dejamos para  que se  hablara  en  septiembre  de 2011 y  fue el  
compromiso que asumimos y por eso estamos hablando ahora, pero son 4 años que 
no se ha vuelto a hablar hasta ahora”.  

Pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que 
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Me van a permitir que por una vez o quizá dos no sea 
todo lo breve a lo que estoy acostumbrada. Sí es cierto que hace 4 años se elevó a  
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aprobación  este  proyecto.  Nos  llegó  a  12  días  escasos  del  Pleno,  nos  llegó  la 
convocatoria  a  esta  reunión.  Nosotros  fuimos  los  primeros  o  por  lo  menos 
unánimemente  así  lo  expresamos,  en  criticar  la  forma  y  el  tiempo  del  equipo  de 
gobierno,  que  durante  todo  este  tiempo  no  habíamos  recibido  información,  que 
entendemos ahora  que esta  información posiblemente no ha sido una información 
como para decir hemos conseguido esto y esto, pero si que han ido picando piedra 
cada dia, cada mes, cada semana, cada tiempo, y esa piedra no se nos ha hecho 
conocedores  de ella.  Siempre hemos criticado y  hemos dicho  que no  tenemos la 
información, ni en forma ni en tiempo, lo reiteramos. Pero lo que no podemos hacer y 
no  vamos a  hacer,  es que cuando esta  información nos es dada,  no  recibirla.  La 
reunión tanto con arquitectos, responsables del proyecto y demás, nosotros acudimos. 
No fue nada de negociar en la trastienda como se ha dejado ver ni nada, acudimos a 
una  reunión de información  a  la  que  fuimos convocados cada  uno,  jamás hemos 
cuestionado las acciones del resto de formaciones políticas, únicamente las nuestras y 
de las nuestras damos cuenta , acudimos a esa reunión, recogimos el proyecto con las 
partes implicadas, con los técnicos, la parte privada. Vimos el cambio que supone para 
Badia. Hemos recibido el informe de nuestro responsable en el Área Metropolitana, 
conocedor del proyecto. Y nos planteamos, ¿Vamos a dar un voto de castigo al equipo 
de gobierno por haber tardado tiempo en informarnos de algo que hasta este mes no 
han tenido sentido? ¿Nos basamos en una crítica como últimamente viene siendo 
normal de descalificación y argumentamos un no como castigo? ¿O anteponemos el 
bienestar de Badia, su futuro? Pues decidimos comprometernos y ser consecuentes 
con el compromiso que adquirimos, apostar por el futuro de Badia. Por tanto, nosotros 
votaremos a favor”.

A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup 
municipal de l’AEB, que diu: “Gràcies. Largo, lento y complejo. Així ha definit el regidor 
responsable  d’aquest  projecte  el  mateix,  y  segons  les  seves  paraules  diuen  que 
consensuen con todas las administraciones. Consensuen amb tots excepte amb els 
ciutadans i amb els legals representants, que son els partits de l’oposició. Per què on 
informen de tots aquests tràmits i gestions a l’oposició? L’actor Juan Diego Botto li van 
fer  una  entrevista  fa  un  temps  a  Catalunya  Ràdio,  i  en  un  moment  determinat 
d’aquesta entrevista el senyor Botto va afirmar el següent. Quan els Parlaments es 
converteixen  en  un  teatre,  cal  reconvertir  el  teatre  en  un  Parlament.  Quan  els 
Parlaments es converteixen en un teatre cal reconvertir el teatre en un Parlament. El 
partit  socialista,  amb  la  connivència  necessària  d’altres  formacions  polítiques,  ha 
convertit aquesta sala de Plens en un teatre, en un paripé al portar la modificació del 
Pla General. Des del major desvergonyiment polític o des del desvergonyiment polític 
més descarnat, en unes condicions que ara mateix tractarem d’explicar. Ara fa 4 anys, 
el 2011, just tres dies abans de començar la campanya electoral, el partit socialista de 
Catalunya que recordem que en aquell temps tenia majoria absoluta, pretenia dur a 
Ple la modificació inicial d’aquest Pla General. Llavors, la pressió i el sentit comú, la  
pressió de l’oposició ho va impedir i  finalment ho van retirar fins que va haver les 
eleccions i es va arribar doncs al Ple de setembre de 2011 amb un nou govern. Un nou 
govern que planteja un Pla i finalment l’aprova. A l’octubre del 2011 al número 69 de la 
revista de l’AEB titulàvem un article l’Ajuntament de Badia inicia la requalificació de 
terrenys sense comptar amb la ciutadania. La revista que és aquesta de l’octubre de 
2011...aquí tenim l’article, permeteu-me llegir-lo perquè en situarà clarament on es i 
sobretot com es duu a Ple aquesta obra de teatre. Com dèiem el títol era l’Ajuntament 
de Badia inicia la requalificació de terrenys sense comptar amb la ciutadania i dèiem: 
“Al  passat  Ple  de  setembre  es  va  aprovar  el  que  significa  un  nou  Pla  General 
urbanístic  per  a  Badia.  Una  nova  definició  de  qualificacions  de  les  parcel.les  a 
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construir”.  Va  tenir  el  recolzament  dels  membres  del  govern  del  PSC  més  els 
representants del PP, CiU i IC. Però no els dels 4 regidors de l’AEB, perquè es va 
abstenir en aquell moment al setembre del 2011 l’AEB, i dèiem que compartíem la idea 
de desenvolupament de la ciutat estigués situada principalment en la franja tocant el 
polígon de Sant Pau de Riu Sec a Sabadell, i que l’antic poliesportiu continuï essent 
principalment  una zona esportiva.  De fet,  es un reconeixement  a l’AEB que ja  va 
apostar per aquesta possibilitat a l’inici del debat del primer Pla General de Badia, i 
que la va presentar com a al.legació a la proposta presentada pel partit socialista i 
Convergència i Unió l’octubre de l’any de 1998. Creiem doncs que el principal element 
de canvi que es planteja ara en essència es el que nosaltres, l’AEB, veníem defensant 
des de feia 15 anys. I es per això que no podríem votar ara de forma contrària. I ens 
preguntàvem,  sinó  podem  votar  de  forma  contrària,  per  què  no  podem  votar 
favorablement? I dèiem: creiem que les coses no es poden fer d’aquesta manera com 
les està fent el govern municipal del partit socialista. Primer, l’equip de govern decideix 
canviar de Pla, es aquell Pla famós del 2001 al que feia referència el company d’IC. 
L’equip de govern decideix canviar de Pla, no explica a ningú perquè, no reconeix el 
fracàs  de  l’anterior  Pla  ni  en  dóna  els  motius.  No  explica  com  salven  ara  els 
desavantatges  que  l’any  1998  veien  a  aquesta  opció  que  nosaltres  plantejaven,  i 
intentar ara aprovar-lo a corre cuita a finals de l’anterior legislatura amb la posició 
unànime de la resta de grups municipals. Passades les eleccions i sense entendre el 
que  significa  la  nova  representació  municipal,  el  torna  a  presentar  a  aprovació, 
retirant-lo  de nou a última hora,  sempre a última hora es clar...per uns problemes 
tècnics que encara ningú no ha explicat, i sembla que tampoc no estaven resolts, i així 
no es pot pretendre que ningú de fora del partit socialista doni el seu vot favorable, 
encara que es tracti en el cas de l’AEB en essència d’una proposta que considerem 
nostra. Fins aquí ho han fet malament, tant malament com han pogut. És cert que tot i 
així han rebut el suport d’altres grups municipals que no son al govern. Deu de ser una 
mena de vot de confiança en l’alcaldessa i el seu equip, o poder quedar al marge del 
que ells els han dit que es l’única oportunitat econòmica per a Badia. Sempre el futur 
de Badia,  sempre l’última oportunitat  econòmica.  Però  bé,  això és cosa de vostès 
explicar-ho,  i  a  partir  d’aquell  moment  es va iniciar  un procés d’al.legacions per  a 
aquest Pla que dóna l’oportunitat al govern municipal d’intentar fer o de fer les coses 
millor, que no era massa difícil. Es tractava només d’ampliar el termino legal previst, el 
simple pas del temps, no declarar res sinó que calia actuar, i que si consideren com 
nosaltres que una proposta de la importància d’aquesta, amb vocació de generar un 
model de ciutat a llarg termini, s’hauria de construir sobre el més ampli consens polític, 
torno a repetir, el més ampli consens polític i social possible, doncs que haurien de 
treballar per a aconseguir el recolzament del segon grup municipal de la ciutat. Dèiem 
que nosaltres no podíem parlar pels altres, però si del que necessitaria l’AEB per a 
poder recolzar el nou mapa de requalificacions dels terrenys de Badia que es del que 
es tracta, i nosaltres en aquell moment dèiem que el govern havia d’explicar el fracàs 
de l’anterior  Pla urbanístic vigent,  que el  govern havia d’explicar com salvaven els 
desavantatges que fins ara tenia aquella proposta quan era la nostra, a la que ens 
havíem  referit  anteriorment,  i  que  finalment,  cosa  que  considerem  fonamental, 
encetessin un veritable procés de participació ciutadana amb unes característiques 
que es puguin definir entre tots, però que com a mínim hauria de contemplar que la 
informació vagi als ciutadans i  que aquests aportin la suficient  formació per a que 
puguin  opinar  de  forma fonamentada  sobre  allò  que els  afectarà  i  que  hi  hagi  el 
compromís  de  que  el  procés  serà  vinculant  en  el  sentit  d’incloure  les  propostes 
majoritàries. És evident que res de tot això no s’ha donat, per tant reiterant que no 
estem d’acord amb el procés seguit fins ara, que acabem donant recolzament o votant 
en contra de l’aprovació definitiva, dependrà en gran mesura del que faci l’equip de 
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govern ja que es qui porta la iniciativa i de qui ha sortit la idea de fer aquest canvi ara. 
Cap de nosaltres pot saber si fer aquests canvis donarà el resultat positiu esperat, o si 
tornaríem a fracassar, que s’havia de fer una aposta raonada, però al cap i a la fi una 
aposta. Nosaltres dèiem en aquell article voldríem que, ja que no sabem com sortirà, 
almenys sigui una aposta amplament compartida política i socialment, i perdoneu que 
reiteri  aquestes paraules, una aposta amplament compartida política i  socialment,  i 
dèiem a l’octubre de 2011 que caldria veure si el govern del partit socialista també vol 
aquesta  aposta  amplament  compartida  política  i  socialment,  i  si  estava  disposat  a 
treballar per a aconseguir-ho. És evident que no. En cas contrari no podran evitar que 
s’estengui la sospita de que només es tracta de recollir ara uns quants milions per a la 
requalificació d’uns terrenys privats per a tapar algun forat a la malmesa economia 
municipal.  Aquest  era l’article que nosaltres signàvem a l’octubre del  2011.  Som a 
finals del mes de març de 2015. 4 anys més tard pràcticament, subscrivim plenament 
aquestes paraules El govern tenia dos mesos per a respondre les al.legacions, i han 
passat gairebé 4 anys. Dilluns de la setmana passada se’ns convoca als partits de 
l’oposició a una reunió en Comissió  Informativa,  una reunió en la  que després de 
gairebé 4 anys de silenci...deu ser allò del silencio de los corderos, el govern vol que 
dictaminem el Pla General per a dur-lo a Ple, i ens convida a una reunió amb l’equip 
redactor  de  l’Àrea  Metropolitana  i  els  propietaris  dels  terrenys  per  dimecres  de  la 
setmana  passada.  Allà  tots  els  grups  municipals  de  l’oposició  excepte  el  PP, 
manifesten  per  escrit  que  consideren  que  després  de  4  anys  de  silenci  i  de  no 
participació de la ciutadania i els seus legals representants, correspon o creiem que 
correspon a l’equip de govern que surti  de les properes eleccions del 24 de maig, 
activar el Pla General. El PP diu que assistirà a aquesta reunió informativa, una reunió 
per a recavar informació òbviament però, i això ho deixa per escrit, que en cap cas 
permetrà que la modificació del Pla General vagi a Ple. Un dia més tard tenim reunió 
de Junta de Portaveus, dijous de la setmana passada, i finalment es dictamina aquest 
punt, i es gràcies a l’abstenció del PP que es provoca que avui tots nosaltres estiguem 
parlant  de  la  modificació  provisional  del  Pla  General.  Doncs  bé,  no  comptin  amb 
nosaltres per a aquest teatre. No comptin amb nosaltres per a aquest simulacre de 
debat polític i  de participació. Badia amb vostès al govern ha esperat sense èxit la 
reactivació econòmica de la ciutat durant 20 anys. Al nostre entendre bé pot esperar 4 
mesos més i  que sigui el  nou govern que l’activi  amb totes les garanties. Anem a 
pams. Quina informació dóna el  govern sobre el  Pla municipal  a l’oposició? Quina 
informació  dóna el  govern  als  legals  representants  dels  ciutadans i  ciutadanes de 
Badia del Vallès? Doncs bé, els hi dóna un CD. Un CD que com ja s’ha dit, no conté 
les al.legacions presentades ni la seva resolució, i que en paraules de l’alcaldessa es 
el power point de la presentació. Un power point. Dijous passat recollim aquest CD i la 
presentació del power point del projecte que ara els presentarem. Aquí tenim el CD 
que el govern passa a l’oposició com a informació, el power point. Aquí tenim el power 
point  en paper.  Ens consta  que,  sinó anem equivocats,  som l’únic  partit  polític  de 
l’oposició que té en paper aquest power point. La resta tenen un CD. Dijous passat,  
des de l’AEB demanem tota la documentació del Pla i també ens consta que hem estat 
la única formació política a fer-ho, i se’ns indica que divendres de la setmana passada 
que passéssim per l’Ajuntament, per Urbanisme, que tindríem aquesta informació. Què 
fa l’AEB? Doncs va divendres a buscar-la a l’Ajuntament i ens diuen que no, que la 
tenim. Que estarà dilluns. Bueno...no la tenen. Anem dilluns fa tres dies i ens diuen 
que no, que no la tenen. Que venga usted mañana. Finalment anem dimarts, dimarts 
vol dir abans d’ahir, i  ens donen tot això. Tot això. Un munt de documents i tot de 
papers  que  pretenen  que  en  menys  de  48  hores,  sense  ser  arquitectes  ni  ser 
urbanistes, doncs l’equip de govern per a fomentar allò de l’ampli consens polític i  
social, pretén que nosaltres processem i debatim. Es a dir, tot això que els experts han 
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parit  en 4 anys i  evidentment  d’esquena a la  ciutadania.  Anem a veure quins son 
aquests documents. Doncs bé, nosaltres voldríem felicitar a l’equip de govern per la 
recerca d’aquest ampli consens polític, d’aquest ampli consens social i també voldríem 
felicitar als partits de l’oposició que permeten l’aprovació d’aquest Pla, perquè vostès 
voten sense tenir tota aquesta informació. Vostès acaben de dir que votaran a favor 
del Pla sense tenir aquesta informació i, suposant que la tinguérem, imaginem que 
vostès  tenen  aquesta  informació  doncs  escolteu  felicitats.  Felicitats  per  la  gran 
capacitat per a processar aquesta quantitat d’informació en només 2 dies. Dos dies. 
Per si fos poc, perquè no acaba aquí la cosa, en tot aquest feix de documents no hi ha 
les al.legacions presentades, i la resolució de les al.legacions presentades l’any 2011 
ens les envien en un correu electrònic aquest dimarts passat a les 19:02 hores, a les 7 
de la tarda. Dimarts a les 7 de la tarda ens donen després de 4 anys d’intensos treballs 
tècnics a l’esquena de la ciutadania i de la resta de partits de l’Ajuntament, ens envien 
aquest correu. Llavors es clar...si, si vaig acabant. Acabem de seguida. Si en aquestes 
48 hores des que disposem de la informació tenim 16 hores per a poder dormir, més 
les corresponents 16 hores de la nostra tasca laboral, més transport, esmorzar, dinars i 
sopars, més les dedicades a la vida familiar, doncs vostès calculin de quant de temps 
hem disposat per a poder processar tota aquesta informació. Així es com treballa el 
partit socialista, així es com busca els consensos amb la resta de l’oposició. Tot plegat  
es una gran obra de teatre i es una gran obra de teatre del malo, no del bueno com 
deia el  Jose Mourinho, sino del  malo.  Una obra de teatre en la  que l’AEB no vol 
participar per respecte a nosaltres mateixos i a tots els ciutadans i ciutadanes de Badia 
que representem. Diuen que l’arrogància i la supèrbia es curen amb humilitat i auto 
estima. Humilitat  que no veiem per enlloc. Fomentin la seva estima necessària en 
aquesta ciutat des del debat polític i la transparència, com ha passat amb la reforma o 
en la proposta de reforma de la llei de finançament de Badia...si és així ens trobaran al 
seu costa.  Si  continuen evidentment  amb la complicitat  necessària  d’altres amb el 
ninguneo amb els ciutadans i els seus representants, no ho dubtin que ens tindran en 
front. Diu la dita que quien siembra vientos recoge tempestades. Y a buen entendedor 
sobran las palabras.  En aquestes condicions,  l’AEB no pot  subscriure  cap votació 
envers  la  modificació  del  Pla  General,  i  abandonarem la  Sala  de  Plens  durant  la 
mateixa. Motes gràcies”.

L’alcaldessa diu: “Arrogància i supèrbia la que tenen vostès no escoltant a la resta com 
ha fet en totes les reunions que els hem convocat. Arrogància i supèrbia és això. Jo els 
hi vull explicar perquè clar, si em permeten...si em permeten que parli. Perquè això 
també és democràtic, que tothom puguem parlar.  És democràtic també, no que se 
sentin les veus de només uns sols i no de la resta. No, ara tinc jo el torn de paraula.  
Una  mica  de  respecte,  no?  Ja  està,  s’ha  acabat.  Això  és  un  atemptat  contra  la 
democràcia contra la veu d’alguns partits polítics i els que s’anomenen defensors de la 
democràcia, això es un atemptat contra la democràcia, i com que jo si que no vull fer 
un circ  de la  política,  i  això  es fer  teatre  i  fer  un circ  i  a  ningú l’interessa el  que 
nosaltres vulguem explicar perquè aquí tothom ve amb una opció preconcebuda del 
que es debatrà aquí i a ningú l’interessa el que nosaltres puguem explicar, jo crec que 
per  respecte  també  a  les  persones  que  estan  aquí,  per  respecte  al  secretari  i  a 
l’interventor i per respecte a la resta de grups polítics, passarem a la votació del punt 
perquè no ens volen escoltar. Lamento molt per la gent del públic que si que ve a 
escoltar-nos amb respecte però que han de sofrir cada Ple els crits dels que criden per 
a no sentir la veu dels altres perquè s’arroguen de la raó absoluta de tot el que passa, 
malgrat que hi hagi d’altres posicionaments, perquè jo no puc parlar en aquest context. 
Perquè volia donar la meva explicació però crec que no em donaran la paraula. Jo 
volia explicar, aquest es un document que suposa una aprovació provisional i no es 
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l’inicial, l’inicial es va fer l’any 2011 evidentment, que té una tramitació administrativa 
complexa, i que el document que el senyor Quim Duran ha fet aquesta exposició el té 
des  de  l’any  2011,  que  es  el  document  sencer.  Ha  fet  una  exposició  magnífica, 
meravellosa i  teatral  del  que ell  volia  transmetre,  però  no és  cert  perquè aquesta 
aprovació provisional el que conté es un seguit de modificacions que son el  power 
point al que feia referència, en el que estan explicitades quines son les modificacions. 
Nosaltres vam convocar una reunió amb tècnics per a explicar evidentment des del 
seu coneixement tot això el que suposava, però van decidir no venir a la reunió. Per 
tant,  això  també  es  una  falta  de  respecte,  crec  que  això  també  es  un  tema  de 
arrogància i  de supèrbia. Hem convocat diverses reunions a les que no van venir. 
Respecte els processos de participació ciutadana, aquest Pla va fer dos sessions a la 
Biblioteca  i  van estar  durant  molts  dies  tècnics  a  la  disposició  de la  persona  que 
volgués consultar el document. Si els processos de participació ciutadana als que se 
refereix l’AEB que son els que es va fer respecte el tema del Pla General, es una 
reunió de veïns del Carrer Oporto darrera dels blocs i les assembles de l’AEB, jo crec 
que tot és participació ciutadana però no es pot menysprear altres tipus de participació 
ciutadana perquè també ho és. Tampoc es pot menysprear la feina que fem altres 
representants públics perquè durant 4 anys hem estat picant pedra per a aconseguir el 
millor futur de Badia com hem fet amb el tema de la llei, que el tema de la llei jo no  
anava a fer-ho perquè crec que és lleig, és lleig a les alçades que estem, però crec 
que no és just que s’aplaudeixi a una intervenció en la que se’ns menysprea el treball  
de les persones que hem treballat molt i molt, fins i tot amb el text de la llei, i ho hem 
generosament  compartit  amb  els  nostres  companys  d’aquest  Consistori,  sense 
protagonismes i  sense demanar  medalles,  però  crec  que val  la  pena  posar-ho de 
manifest, i totes les persones que han treballat colze a colze amb nosaltres sabem que 
hi fet feina, sabem qui ha treballat i qui ha donat generosament el nostre treball a la 
resta de grups perquè consideràvem que era una proposta de ciutat. Amb el tema del 
Pla General ha passat també, perquè vostès sàpiguen hem llegit totes les actes de les 
Comissions Informatives d’aquesta legislatura i hem llegit totes les actes de tots els 
Plens d’aquesta legislatura, i els hi puc dir que l’oposició mai en 4 anys, mai llevat del 
Ple passat, no ha preguntat mai ni en Comissió Informativa ni en Ple, pel Pla General 
d’ordenació urbana. Nosaltres evidentment i ho hem dit a la reunions, nosotros nos 
hemos excusado y hemos pedido perdón por no haber explicado todo el trabajo de dia 
a dia y de hormiguita que hemos hecho y que tengo aquí. En mayo de 2012 reunión 
con Agustí Serra del Departament de Territori, reunión con el Camil Cofan, setembre 
de 2012  con Solvia,  setembre de 2012 reunió  amb Núria  Hivern  d’Ensenyament, 
octubre de 2012 destitució del gerent d’INCASOL, perdem contacte amb INCASOL, 
arriba el Sergi Espiau. En desembre de 2012 tornem a reunir-nos amb INCASOL  i els 
Serveis Territorials,  tornem a reunir-nos amb Agustí Serra al maig de 2012. Durant 
l’any 2012 sí que reconec que hi ha un parón perquè es que quan es vam posar amb 
el tema de la independència que totes les reunions que vam fer durant l’any 2013 ha 
estat amb Governació, amb INCASOL  i amb la Generalitat para que se nos admitiera 
a trámite la ley de financiación de Catalunya. Julio 2013 tornem a impulsar la proposta 
amb una reunió amb INCASOL i Ensenyament. INCASOL realiza distintas propuestas 
de permuta de parcelas. Las tenemos que evaluar, no se materializan. Se recogen las 
alegaciones en el documento y vuelven a Urbanisme para el vistiplau en el mes de 
julio  de  2014.  En  enero  de  2015  volvemos  a  reunirnos  con  los  privados  por  los 
cambios de titularidad de las parcelas, porque en todo este tiempo el que era titular de 
la parcela, que era una empresa, le vende sus activos a SOLVIA, forma parte del 
documento.  Faena  se  ha  hecho  evidentmente.  De  la  única  cosa  que  me  siento 
responsable y pido disculpas es que de todo este trabajo de picar piedra no hemos 
informado puntualmente a la oposición. Ahora he de decir que la oposición tampoco 

Ajuntament de Badia del Vallès

Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

18



 

nos ha preguntado en 4 años, nadie en 4 años, nadie nos ha preguntado por el Plan 
General  de ordenación urbana.  Miento.  El  Sr.  Duran en el  Pleno del  mes pasado 
pidiendo que lo aprobáramos, que era muy importante para esta ciudad. Y lo llevamos 
a este Pleno, y la única razón que se nos ha hado porque nadie se ha querido sentar 
con nosotros a hablar del documento, ha sido que es que estamos a dos meses de 
unas  elecciones  municipales.  Quienes  están  anteponiendo  los  fines  electorales  al 
bienestar de esta ciudad son los que hacen el teatro. Cada uno que diga lo que quiera, 
que comulgue con las opiniones que tenga que comulgar, pero yo soy alcaldesa de 
badia hasta el último dia y mi responsabilidad con esta ciudad es conseguir lo mejor 
para ella. Los demás esperan, nosotros proponemos. Unos tic tac esperan, otros pim 
pam propuesta”.

Pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que 
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Yo quiero decir que la información que con dos días de 
tiempo parece que únicamente tienen la AEB, los que hemos asistido a lo que es 
nuestra obligación, a una convocatoria de reunión, nos hemos informado en vivo y en 
directo. Hemos preguntado, nos han respondido y hemos recopilado todos los datos. 
Si eso es hacer teatro pues si, posiblemente hacemos teatro porque aguantamos con 
educación cuando la AEB expone sus planteamientos. Es hacer teatro. Y quiero decir 
que cuando este grupo municipal tome la palabra los representantes del grupo popular 
se levantarán y se marcharán. También queremos decir que tanto en Comisión como 
en Junta de Portavoces, los representantes de este partido, el Sr. Duran empezó las 
únicas  palabras  que  dijo  en  la  Junta  de  Portavoces:  fue  llamar  sinvergüenzas. 
Sintiendo vergüenza ajena todo el resto tanto en Comisión Informativa como en Junta 
de  Portavoces.  Nosotros  no  hacemos  teatro,  tenemos  educación  y  respeto  y  nos 
entristece, lamentamos mucho estas actuaciones y esta falta de educación...si es que 
para nosotros es tan sencillo como eso. Y cuando no se sabe una cosa, cuando no se 
acude a los sitios, cuando no se tiene la información es muy fácil decir que se hace 
teatro  y  que  de  cara  a  la  galería  y  que  hay...no  hay  más  argumentos.  La 
descalificación es el único argumento político. Nada más, gracias”.

Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Antonio Sabariego, regidor de 
Promoció Econòmica i Comerç, que diu: “Yo por deferencia a la ausencia del grupo de 
la AEB evidentemente no voy a comentar ninguna de sus apreciaciones, habrá tiempo 
y lugar para contestarlas. Ahora si, no voy a perder ocasión de contestar al Sr. Argueta 
a alguna de sus afirmaciones. El tema como ya ha dicho la alcaldesa, los 4 años en el 
baul de los recuerdos será en su baul de los recuerdos. Su baul de los recuerdos, Sr. 
Argueta. Usted que no ha tenido jamás el mínimo interés por este tema. Jamás, jamás. 
Además cuando lo hemos planteado le han asaltado un montón de dudas, Sr. Argueta. 
Entre  otras  cosas  porque  como  es  común  en  su  actuación,  usted  no  sabe  la 
documentación que le hemos pasado nunca. Pero no hoy, nunca. Siempre se basa en 
sus apreciaciones personales, sus valoraciones personales, en su falta de feeling con 
este regidor...las mil  y una. Pero leerse la documentación como es su obligación y 
aplicarla,  cualquier  cosa.  Debería  saber...cuando  acabe  yo,  por  favor.  SI,  cuando 
acabe yo. Usted ha manifestado que el anterior Plan General no se llegó a aplicar. 
Usted  debería  saber,  debería  saber  como  regidor  de  este  Consistorio  no  de  una 
legislatura sino de un par de ellas, que la modificación de PG estaba sujeta a la cesión 
de los terrenos, cosa que no se ha realizado jamás, por tanto no se ha podido llevar a 
cabo  nunca  la  modificación  del  PG  porque  la  cesión  es  aún  hoy  que  seguimos 
batallando con el INCASOL para la cesión de los terrenos y no vamos a llegar nunca. 
Y luego cuando ya empieza a divagar, a justificar su actuación como la pérdida de 
confianza en el equipo de gobierno...¿De que estamos hablando, Sr. Argueta? ¿De 
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que pérdida de confianza estamos hablando? ¿Una pérdida de confianza reciente? O 
nos remitimos a unos tiempos atrás. Porque tenemos que poner de manifesto y lo 
vamos a poner en este Pleno que usted y su grupo municipal durante esta legislatura, 
ha estado meses, meses y meses persiguiendo a este equipo de gobierno para formar 
parte de este equipo de gobierno.  Si,  Sr.  Argueta.  Lo ponemos de manifesto aquí 
ahora mismo. Usted lo lleva como secreto y yo ya estoy un poquito cansado del tema. 
Usted  cuando  quiera  nos  da  caña,  pero  por  detrás  a  intentar  participar  de  la 
configuración  de  este  equipo  de  gobierno...cosa  que  gracias  a  Dios  tomamos  la 
decisión correcta en este sentido...en principio ya está”.

Intervé a continuació la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, que 
diu:  “A veure  jo  només  dues  paraules,  senyors  de  l’AEB.  En  primer  lloc  la  seva 
argumentació per a no votar el Pla General que no es basi amb els grups de l’oposició, 
tinguin arguments propis. Menys teatre. I parlant de teatre, senyor Quim Duran, ja que 
no hi es, li puc dir que vostè senyor Quim Duran, amb el vistiplau del senyor Argueta, 
ens  va enviar  un correu a  tota  l’oposició  dient  de fer  un comunicat  conjunt  per  a 
oposant-se al Pla General. Resposta del senyor Argueta: Propón y vamos haciendo 
votaciones. Cosa que ni la senyora Antonia del PP, ni la senyora Carme Mateu de CiU 
va entrar en aquest teatre proposat”.

L’alcaldessa diu: “Gràcies, si això no és electoralista...”

Seguidament pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal 
d’ICV-EUiA, que diu: “Yo me gustaría primero una rectificación de la alcaldesa que al  
lider de la oposición le ha llamado payaso. A este, al jefe de la oposición le ha llamado 
payaso y a mi chaquetero, y también quiero que le corrija...la Sra. Alcaldesa le ha 
llamado  payaso...payaso  al  Quim  Duran.  Vale  no  chillo,  pero  si  no  me  quieres 
escuchar...haces lo que quieres pero no, vale lo siento. Entonces la otra o corriges 
Sra. Alcaldesa a este señor, al Sr. Antonio Sabariego que dice que meses o año tras 
año  yo  he  estado  detrás  del  equipo  de  gobierno  socialista  para  entrar  en  el 
gobierno...eso es inaceptable, son unos embusteros y unos chulos. Y unos chulos. 
Unos chulos. Unos chulos. Y a eso se debe la democracia ha cambiado y no  me va a 
callar nadie. Nadie me va a cambiar. Nadie. Sois unos chulos y unos embusteros, unos 
chulos y embusteros y eso se debe y sino, me remito al video electoral que habeis 
hecho. Ese es el respeto. Ese es el respeto. Vosotros si...cuidado, cuidado. Y además 
dijo la Sra. Alcaldesa en el momento que decía que quería que nosotros entráramos 
que jamás pactaría nada con la derecha. Jamás, nada, nunca pactaré con la derecha 
española, jamás. Todos los presupuestos y todas las ordenanzas han salido gracias al 
apoyo del PP y CiU. O sea, usted misma Antonia. Antonia... (palabras ininteligibles)” 

L’alcaldessa diu: “Deje de chillar, Sr. Argueta por favor...pero ¿Qué orden quiere que 
ponga sino deja la gente de chillar?                                        

El  senyor  Eusebio  Argueta,  regidor  del  grup  municipal  d’ICV-EUiA,  diu:  “Estais 
nerviosos, estais nerviosos”.

L’alcaldessa diu: “Esto si que no es democrático, no podemos consentir esto. No, no 
no...hombre, vamos a ver. Un momento de silencio. Lo que no puede ser es que valga 
que unos griten y otros no griten. Sino gritamos, no gritamos ninguno. Lo que no se 
puede consentir es que unos gritos se aplaudan y otros se pretendan sacar a gente del 
Pleno.  Eso  si  que  no  es  democrático.  Y  eso  es  lo  que  pasa  en  este  Pleno, 
sistemáticamente, y cada vez que yo mando silencio y mando que la gente respete el 
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orden se me acusa de muchas cosas. Entonces si  guardamos silencio guardamos 
silencio todos. Lo que no vale es esto. O sea no vale que por detrás se pueda gritar y  
por delante no se pueda gritar, y no vale que un regidor pueda insultar y otro regidor 
no pueda insultar,  y cuando veamos las actas de los Plenos, Sr. Argueta, veremos 
quien ha dicho qué. Porque yo eso que usted ha dicho que yo he dicho no consta en el  
acta porque no lo he dicho. Y usted ha llamado públicamente en reiteradas ocasiones 
en Comisión Informativas y en Pleno...¿Quieren dejar de chillar, por favor? Es que sino 
no se me oye. Si todo el mundo chilla no se me oye...vale ya, por favor. ¡Ya está bien! 
No...vaya ciudadanía que tenemos también respetuosa. Si señor. Voy a cortar ahora 
mismo el debate. Pasamos a la votación y creo que o esto vuelve al orden o doy por 
suspendido el Pleno y se acabó porque esto no puede ser. Es una falta de respeto a 
los demás. Es una falta de respeto a lo que representa este Ayuntamiento, porque si a 
ustedes no les gusta la persona que está aquí, tendrán toda la opción del mundo a ir o 
no ir a votar, pero ustedes no son representativos del 100 por 100 de la ciudadanía de 
Badia como para imponer quien puede hablar y quien no puede hablar. Ustedes son 
parte del pueblo. Ustedes son parte del pueblo y no tienen más derecho que nadie a 
tener más voz que otros...tiene usted toda la razón, Sr. Ortiz”.

Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per 10 vots a favor (7 PSC, 2 
PP, 1 CiU) i dos abstencions (1 ICV-EUiA, 1 PXC).

S’acorda:

Que en sessió ordinària del Ple de data 28 de setembre de 2011, amb el vot favorable 
de  la  majoria  absoluta  dels  membres  de  la  Corporació,  es  va  acordar,  aprovar 
inicialment la Modificació puntual del Pla General Metropolità al front del Riu Sec, a 
Badia del Vallès, redactat pels serveis tècnics del Area Metropolitana de Barcelona, de 
conformitat amb el que determina l'article 85 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei  d'urbanisme

Atès que l'expedient ha estat sotmès a informació pública durant el termini mínim de 2 
mesos mitjançant  anunci  en el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de Barcelona de 24 
d'octubre de 2011, i en El Periodico  de 17 d'octubre de 2011.

Atès que es va sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials,  de conformitat amb allò que prescriu l'art  85.5 del Text refós  de la Llei  
d'urbanisme.
Atès que es va concedir audiència a tots els Ajuntaments limítrofs per tal que pugessin 
examinar l'expedient  i presentar al·legacions en el seu cas.
Atès  que  durant  el  període  d'informació  pública,  s'han  presentat   8  informes 
(Departament Sostenibilitat ambiental de 21.9.2012;  Agència Catalana del Aigua de 
1.12.2011; Departament d'interior de 14.2.2012; Departament d'Empresa i Ocupació 
d'1.12.2011;  Departament  Governació  i  Relacions  Institucionals  de  26.10.2011; 
Secretaria  de  Estado  de  Transportes  de  20.12.2011;  Secretaria  General  de 
Infraestructuras de 10.11.2011; Direccion general de Patrimonio y urbanismo (ADIF) de 
9.11.2011);  i  6 al·legacions (Ajuntament de Sabadell de 18.11.2011; Ajuntament de 
Barberà  del  Vallès de 14.12.2011;  Associació  Catalunya  Sostenible  de 29.11.2011; 
Iniciativa per Catalunya, Verds, Esquerra Unida i Alternativa de 2.12.2011; Veïns carrer 
Porto de 22.12.2011; Alternativa d'Esquerres per Badia de 22.12.2011)

Atès  que  referent  a  les  al·legacions,  l'equip  redactor  (serveis  tècnics  de  l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona) ha emès informe proposant l'estimació o desestimació de 
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les mateixes segons els casos .

Tenint en compte el Conveni a signar amb els propietaris dels terrenys inclosos en el  
polígon d'actuació que es delimita dins del àmbit  de la modificació, incorporat com 
annex  5,  que  ja  va  ser  exposat  al  públic  juntament  amb  l'aprovació  inicial  del 
planejament, i ha estat adaptat a les al·legacions recollides i incorporades al document 
d'aprovació provisional de la modificació del planejament.

De conformitat amb allò que estableix l'art 22, lletra c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i article 52.2 c) 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, la competència per l'aprovació del planejament que posi fi a la tramitació 
municipal  ,  així  com els  convenis  que tinguin  per   objecte l'alteració  de qualsevol 
d'aquests instruments, correspon al Ple municipal

D'acord  amb l'article 114.3  k) del Text refós de la Llei municipal i de règim locals, els  
acords  relatius  a  la  tramitació  dels  plans  i  instruments  d'ordenació  urbanística, 
requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació.

Vistos els informes que s'adjunten el Ple aprova els següents acords,

Primer.  Desestimar  parcialment  les   al·legacions  presentades  per  Ajuntament  de 
Barberà del Vallès  i  Ajuntament de Sabadell, en relació amb l'expedient d'aprovació 
de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al front del Riu Sec, a Badia del 
Vallès,  pels  motius  expressats  en  l'Informe  de  data  març  2015  emès  per  l'equip 
redactor  de  l'Area  Metropolitana  de  Barcelona,  del  qual  es  remetrà  una  còpia  als 
interessats juntament amb la notificació d'aquest Acord.
 
Segon. Estimar les al·legacions i/  o suggeriments presentades pel  Departament de 
Territori  i  Sostenibilitat;  Agencia  Catalana  de  l'Aigua,  Departament  d'Interior; 
Departament d'Empresa i Ocupació; Secretaria General de Infraestructuras ; Dirección 
General  de  Patrimonio  y  Urbanismo  (ADIF);Veïns  del  carrer  Porto;  Alternativa 
d'Esquerres per Badia. 
I  estimar  parcialment  les  al·legacions  presentades  per  Secretaria  de  Estado  de 
Transportes; Ajuntament de Barberà , Ajuntament de Sabadell, Associació Catalunya 
Sostenible, Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i  Alternativa, en relació amb 
l'expedient referenciat, pels motius expressats en l'Informe de març 2015 del Serveis 
Tècnics de l'AMB del qual se'n trametrà una còpia als interessats juntament amb la 
notificació d'aquest Acord.
En conseqüència, s'introduiran en l'expedient les modificacions indicades en aquest 
Informe. 
 
Tercer. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General Metropolità al 
front  del  Riu  Sec,  a Badia  del  Vallès,  redactat  pels serveis tècnics del  AMB. Fent 
especial esment al Conveni a signar amb els propietaris dels terrenys inclosos en el 
polígon d'actuació que es delimita dins del àmbit  de la modificació, incorporat com 
annex  5,  que  ja  va  ser  exposat  al  public  juntament  amb  l'aprovació  inicial  del 
planejament,  i  ha  estat  adaptat  a  a  les  al·legacions  recollides  i  incorporades  al 
document d'aprovació provisional de la modificació del planejament.

Quart.  Facultar   a  l'Alcaldessa  per  la  signatura  del  Conveni  que  es  formalitzara 
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mitjançant document administratiu, sens perjudici de la inscripció en el Registre de la 
Propietat  dels  actes  i  condicions  que  ho  requereixin  conforme  a  la  legislació 
urbanística hipotecaria,  i  publicar en el  BOP o DOGC el  text  definitiu  complert  del  
Conveni urbanístic  dins del mes següent  a la seva aprovació.

Cinquè.    Elevar l'expedient a la Comissió Territorial d'urbanisme perquè procedeixi a 
la seva aprovació definitiva  d'acord amb allò que preveu l'art 80 del Text refós de la 
Llei d'urbanisme

Sisè . Notificar aquest acord als interessats.

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No se’n presenten.

II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN

1.  DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA DE LA NÚM. 79/2015 
FINS LA 198/2015

La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 

Núm. 79/15, de 9 de febrer, d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró municipal per 
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el  senyor Guillermo Marco 
López.

Núm. 80/15, de 9 de febrer, d’aprovar el pressupost prorrogat per a l’any 2015 , amb el 
contingut que assenyala l’informe d’Intervenció de data 7 de gener de 2015 i annex.

Núm. 81/15, de 9 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor 
Hanane El Kotbi, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 9/14.

Núm. 82/15, de 9 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor 
Mauro Eusebio Bravo Huapaya, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 8/14.

Núm. 83/15, de 9 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor 
Enrique Urrutia Angulo, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 6/14.

Núm. 84/15, de 9 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor 
Adolfo Aldo Huamanchumo, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 3/14.

Núm. 85/15, de 9 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor 
Juan Carlos Quesada Salmerón, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 4/14.

Núm. 86/15, de 9 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de diferents 
veïns, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 2/14.

Núm.  87/15,  de 9  de  febrer,  d'aprovar  I'expedient  núm.  02/2015,  de generació  de 
crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2015.
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Núm. 88/15, de 9 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor 
Victor Radu, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 12/14.

Núm. 89/15,  de 9 de febrer,  de fer  efectiva la  baixa per inscripció indeguda de la 
senyora Sandra Bico Medja, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 11/14.

Núm. 90/15, de 9 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor 
Juan Carlos Hernández Saiz, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 10/14.

Núm. 91/15, de 10 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de la 
senyora  Montserrat  Maya Salazar,  i  donar per  finalitzat  l’expedient  de baixa  d’ofici 
18/14.

Núm. 92/15, de 10 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor 
Francisco Javier Sima Bindang, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 17/14.

Núm. 93/15, de 10 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor 
José Manuel Garrucho Madas, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 16/14.

Núm. 94/15, de 10 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor 
Jorge Soriano Fuentes, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 15/14.

Núm. 95/15, d’11 de febrer, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial motivat 
per la reclamació de la senyora Luisa Miguel González, a causa d’una caiguda en la 
via pública.

Núm. 96/15, d’11 de febrer, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial motivat 
per la reclamació de la senyora Antonia Ruiz Benítez, a causa dels danys soferts en 
articles dipositats en el magatzem, per filtració d’aigua.

Núm. 97/15, d’11 de febrer, de concessió a la senyora Noelia Bastida Gutiérrez, de 
llicència per a la tinença i conducció de gos potencialment perillós.

Núm.  98/15,  d’11  de  febrer,   d’autoritzar  la  renovació  de la  targeta  d’aparcament, 
modalitat  titular  no conductor,  a  la  senyora  M. Pilar  Franco Cruz,  i  adjudicar nova 
numeració.

Núm. 99/15, de 12 de febrer, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 17 
de febrer de 2015.

Núm. 100/15,  de 13 de febrer,  d’incoar  expedients sancionadors segons la  relació 
15006229  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.  101/15,  de  16  de  febrer,  d’aprovar  i  presentar  al  Departament  d’Empresa  i 
Ocupació  la  sol.licitud  de  subvenció  per  a  la  realització  d’accions  formatives  de 
llengües estrangeres, per import de 65.610,00 euros.

Núm. 102/15, de 16 de febrer,  de concessió de llicència urbanística núm. 2015/003, a 
Xarxa Oberta de Catalunya, S A, per a les obres que sol.licita en rases i pericons per 
estesa de fibra òptica.
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Núm. 103/15, de 16 de febrer,  d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a persones amb discapacitat, a la senyora M. Teresa Sánchez Palomo, en el carrer de 
Oporto, 1. 

Núm. 104/15, de 16 de febrer,  d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a persones amb discapacitat, a la senyora Lorena Gersol Quesada, en l’av. de Burgos, 
3.

 Núm. 105/15, de 16 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de la 
senyora Maria Jesús Ekua Bindang, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 
24/14.

Núm. 106/15,  de 16  de febrer,  de  fer  efectiva la  baixa  per  inscripció indeguda de 
diferents veïns, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 23/14.

Núm. 107/15,  de 16 de febrer,  de fer efectiva la  baixa per inscripció indeguda del 
senyor Antonio Arroyo Narbona, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 21/14.

Núm. 108/15, de 16 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de la 
senyora Maria del Carmen Carreño Romero, i donar per finalitzat l’expedient de baixa 
d’ofici 22/14.

Núm. 109/15, de 16 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de la 
senyora Gabriela Zavala Giannella, i  donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 
20/14.

Núm. 110/15, de 16 de febrer, de paralitzar l’expedient de baixa d’ofici 19/14, atès el 
canvi de residència de la persona que havia sol.licitat la seva incoació.

Núm. 111/15, de 16 de febrer, d’acceptació de les ajudes incloses en el Programa del 
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a les obres de remodelació i supressió de 
barreres arquitectòniques en diferents sectors de l’av. Mediterrània.

Núm. 112/15, de 16 de febrer, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona el recurs tècnic 
necessari  per  dur  a  terme  l’estudi  d’habitatges  buits  a  Badia  del  Vallès,  dins  el 
programa “Estudis sectorials per al disseny de les polítiques locals d’habitatge”.

Núm. 113/15, de 16 de febrer, de disposar la composició de la comissió tècnica de 
negociació per a l’obertura i qualificació documental de les proposicions presentades 
en el procés de contractació del rènting d’equips multifunció.

Núm. 114/15, de 16 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de la 
senyora Yolanda González Cabrera, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 
36/14.

Núm. 115/15,  de 16 de febrer,  de fer  efectiva la  baixa per inscripció indeguda del 
senyor  José  Manuel  Buitrago  González,  i  donar  per  finalitzat  l’expedient  de  baixa 
d’ofici 35/14.

Núm. 116/15,  de 16 de febrer,  de fer  efectiva la  baixa per inscripció indeguda del 
senyor Francisco Javier Blanco Ojeda, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 
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33/14.

Núm. 117/15,  de 16 de febrer,  de fer  efectiva la  baixa per inscripció indeguda del 
senyor Rubén Alejandro Rojas Ponte, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 
32/14.

Núm. 118/15, de 16 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de la 
senyora Dulce Nombre Luque Moreno, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 
29/14.

Núm.  119/15,  de  16  de  febrer,  de  requerir  al  senyor  Raul  Guerrero  Díaz  perquè 
subsani els defectes observats en la seva sol.licitud de reclamació patrimonial
Núm. 120/15, de 17 de febrer, de paralitzar i arxivar l’expedient de baixa d’ofici 28/14, 
atès el canvi de residència del senyor Antonio Velasco Martí.

Núm. 121/15, 17 de febrer, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per a 
persones amb discapacitat, a la senyora Blanca Gutiérrez Bascones, en el carrer de 
Oporto, 21.

Núm. 122/15, de 17 de febrer,  d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a  persones  amb  discapacitat,  a  la  senyora  M.  Nieves  Pedregosa  Matas,  en  l’av. 
Mediterrània, 15.

Núm. 123/15, de 17 de febrer, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a persones amb discapacitat, a la senyora Beatriz Morales Moreno, en el carrer de 
Oporto, 11.

Núm. 124, de 17 de febrer, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per a 
persones amb discapacitat, a la senyora M. Pilar Franco Cruz, en l’av. Costa Brava, 
13.

Núm. 125/15, de 17 de febrer, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a  persones  amb  discapacitat,  al  senyor  Antonio  Delgado  Orozco,  en  el  carrer  de 
Segovia, 1.

Núm. 126/15, de 17 de febrer, de reconèixer al senyor Rafael Ortega Rodríguez el dret 
a  percebre  el  quart  termini  acordat  a  la  Resolució  520/12,  corresponent  a  la 
indemnització per jubilació anticipada segons l’article 34 del vigent Conveni Col.lectiu 
de l’Ajuntament.

Núm. 127/15, de 17 de febrer, de nomenar interinament el senyor Cristobal Cárdenas 
Verdugo,  amb la categoria d’auxiliar  de manteniment-conserge,  per tal  de cobrir  la 
vacant per situació de baixa per IT del funcionari José Fernández González.

Núm.  128/15,  de  17  de  febrer,  de  nomenar  interinament  el  senyor  Miguel  Angel 
Salgado Alonso, amb la categoria d’auxiliar de manteniment-conserge, per tal de cobrir 
la vacant per situació de baixa per IT del funcionari Francisco Caballero Calderón.

Núm.  129/15,  de  17  de  febrer,  de  nomenar  interinament  la  senyora  Esperanza 
González Ruiz, amb la categoria de diplomada en treball social, per tal de cobrir la 
vacant de la funcionària Núria Vallelado Vila.
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Núm. 130/15, de 17 de febrer, de concessió d’una bestreta de 100,00 euros al senyor 
Juan Ant. Luque Morales, sense interès i a compte de les retribucions de la nòmina de 
febrer de 2015.

Núm. 131/15, de 17 de febrer, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros al senyor 
Blas Rojo López, sense interès i a compte de les retribucions de la nòmina de març de 
2015.

Núm. 132/15,  de 17 de febrer,  de concessió d’un ajut  social  a  la  senyora Casilda 
Villahermosa Lozano, amb efectes de setembre de 2014.

Núm. 133/15, de 17 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de la 
senyora  Marciana  Sima  Bindang,  i  donar  per  finalitzat  l’expedient  de  baixa  d’ofici 
39/14.
Núm. 134/15,  de 17 de febrer,  de fer efectiva la  baixa per inscripció indeguda del 
senyor José Antonio Gómez Arnez, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 
38/14.

Núm. 135/15,  de 17  de febrer,  de  fer  efectiva la  baixa  per  inscripció indeguda de 
diferents veïns, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 37/14.

Núm. 136/15,  de 17  de febrer,  de  fer  efectiva la  baixa  per  inscripció indeguda de 
diferents veïns, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 34/14.

Núm. 137/15,  de 17 de febrer,  de fer efectiva la  baixa per inscripció indeguda del 
senyor Abdelkader Asselman i la senyora Aiche Akhrif, i donar per finalitzat l’expedient 
de baixa d’ofici 27/14.

Núm. 138/15,  de 17  de febrer,  de  fer  efectiva la  baixa  per  inscripció indeguda de 
diferents veïns, i donar per finalitzat l’expedient de baixa d’ofici 25/14.

Núm. 139/15,  de 17 de febrer,  de fer efectiva la  baixa per inscripció indeguda del 
senyor José Antonio Ceular  Nieto,  i  donar per finalitzat  l’expedient  de baixa d’ofici 
31/14.

Núm. 140/15,  de 18  de febrer,  d’incoar expedients sancionadors segons la  relació 
15007310  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.  141/15,  de  18  de  febrer,  de  desestimar  la  reclamació  de  responsabilitat 
patrimonial interposada per la senyora Plácida Baena Ruiz, per no existir relació de 
causalitat ens els danys soferts en la seva persona i l’actuació de la Corporació.

Núm. 142/15, de 18 de febrer, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona, dins del Pla de 
Concertació per al 2015, diferents subvencions de l’Àrea de Medi Ambient i l’Àrea de 
Salut Pública.

Núm.  143/15,  de  18  de  febrer,  d’acceptar  la  subvenció  de  3.595,21  atorgada  pel 
Consell  Comarcal  destinada  a  les  despeses  per  transport  adaptat,  i  justificar  la 
diferència entre la subvenció atorgada i la despesa justificada.
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Núm. 144/15, de 18 de febrer, d’aprovar l’expedient núm. 29/2014 de transferència de 
crèdit a diferents partides d’estats de despeses per a l’exercici de 2014.

Núm. 145/15, de 18 de febrer, d’aprovar l’anul.lació de l’autorització de despeses fase 
A, per un import de –18.736,92 euros, segons la relació núm. 02/2014, l’anul.lació de 
l’autorització i el compromís de despeses fase AD/D per un total de –60.850,26 euros, i 
diverses relacions fase O i ADO corresponents a despeses per subministres.

Núm. 146/15, de 19 de febrer, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a  persones  amb  discapacitat,  a  la  senyora  Rosario  Rodriguez  Saavedra,  en  l’av. 
Burgos, 30.

Núm. 147/15, de 19 de febrer, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros al senyor 
Blas Rojo López, sense interès i a compte de les retribucions de la nòmina de març de 
2015.

Núm.  148/15,  de  19  de  febrer,  de  concessió  d’una  bestreta  de 2.400,00  euros  al 
senyor Julián Ruiz Tudela, sense interès i a compte de les retribucions dels 24 mesos 
següents a la seva concessió.

Núm. 149/15,  de 19  de febrer,  de  concessió  d’una  bestreta  de 500,00 euros a la 
senyora  Eva Camarero Benito, sense interès i  a  compte de la  paga extraordinària 
d’estiu de 2015.

Núm. 150/15, de 19 de febrer, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 24 
de febrer de 2015.

Núm.  151/14,  de  20  de  febrer,  de  constitució  de  la  Mesa  de  contractació  per  a 
l’obertura  dels  sobres  A de  les  propostes  presentades  en  el  contracte  d’obres  de 
millora de l’entorn del mercat municipal.

Núm. 152/15, de convocatòria del Ple municipal ordinari pel dia 26 de febrer de 2015--

Núm. 153/15, de 20 de febrer, d’estimació de la reclamació patrimonial interposada per 
la senyora Luisa Miguel González i abonar-li la quantitat de 157,15 euros en concepte 
d’indemnització.

Núm. 154/15, de 20 de febrer, d’acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona  en  el  marc  del  Catàleg de Serveis  2014  i  del  Catàleg sectorial  “Recull 
d’activitats per als Serveis Locals d’Ocupació: Persones i Empreses”, per import de 
196,02 euros.

Núm. 155/15, de 23 de febrer, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a  persones  amb  discapacitat,  al  senyor  Rubén  Mancera  Fernández,  en  el  carrer 
Santander, 1.

Núm. 156/15, de 23 de febrer, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a  persones  amb  discapacitat,  a  la  senyora  Rosario  Iglesias  Avilés,  en  l’av.  Costa 
Brava, 5.

Núm. 157/15, de 23 de febrer, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a persones amb discapacitat, a la senyora Antonia Ferrer López, en l’av. Mediterrània, 
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11.

Núm. 158/15, de 23 de febrer, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a persones amb discapacitat, al senyor Ramón Garcia Cruz, en el carrer Algarve, 2.

Núm. 159/15, de 23 de febrer, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a persones amb discapacitat, al senyor Alipio Morata Crespo, en el carrer Saragossa, 
5.

Núm. 160/15, de 23 de febrer, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a persones amb discapacitat, a la senyora Marina Troncoso Uya, en el carrer Menorca, 
8.

Núm. 161/15, de 23 de febrer, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a persones amb discapacitat, al senyor Joaquin Hita López, en l’av. Mediterrània, 22.

Núm. 162/15, de 23 de febrer, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a persones amb discapacitat, al senyor José Antonio Díaz Caldeiro, en l’av. Eivissa, 1.

Núm. 163/15, de 23 de febrer, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a persones amb discapacitat, al senyor Abel Mármol Campaña, en l’av. Via de la Plata, 
7.

Núm. 164/15, de 23 de febrer, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a  persones  amb  discapacitat,  a  la  senyora  Carmen  Jordà  Brotons,  en  l’av. 
Mediterrània, 24.

Núm. 165/13, de 23 de febrer, de reconèixer el compliment del període de carència de 
sis mesos necessària per tenir dret a la percepció del Plus d’Assistència i Puntualitat, a 
diferents treballadors.

Núm. 166/15, de 23 de febrer, de reconèixer el compliment del període de carència de 
sis mesos necessària per tenir dret a la percepció del Plus d’Assistència i Puntualitat, a 
la  senyora  Magdalena  Reyes  Ballesteros,  i  desestimar  la  seva  petició  de 
reconeixement de triennis per no acreditar-se el període de prestació de serveis.

Núm. 167/15,  de 23 de febrer,  de  nomenar  interinament  la  senyora  Núria  Caelles 
Garcia, amb la categoria de tècnica superior de redacció, per tal de cobrir la vacant de 
la senyora Sonia Rico Mainer, per circumstància de baixa per IT.

Núm. 168/15, de 23 de febrer, de concessió d’una bestreta de 800,00 euros al senyor 
Blas Rojo López, sense interès i a compte de la paga extraordinària d’estiu de 2015.

Núm. 169/15, de 23 de febrer, d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró municipal per 
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Jairo Gómez Diaz.

Núm. 170/15,  de 24 de febrer,  d’incoar expedients sancionadors segons la  relació 
15008246  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. 171/15, de 24 de febrer, d’estimació de les al.legacions formulades i anul.lar la 
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sanció  de  l’expedient  1500000015,  corresponent  a  una  denúncia  per  infracció  de 
trànsit.

Núm. 172/15, de 24 de febrer, de reconèixer el compliment del període de carència de 
sis mesos necessària per tenir dret a la percepció del Plus d’Assistència i Puntualitat, a 
la senyora Sílvia Domenech Gutiérrez.

Núm. 173/15, de 24 de febrer, de variacions de la nòmina del personal corresponents 
al mes de gener de 2015.

Núm. 174/15, de 25 de febrer, de paralitzar l’expedient de baixa d’ofici 03/15, atès el 
canvi de residència de la persones per les quals havia estat incoat.

Núm.  175/15,  de  26  de  febrer,  de  nomenament  de  la  senyora  Khadija  Danouni 
Jaramillo com a recepcionista de Serveis Socials, per a la substitució de la vacant per 
jubilació de la senyora Purificación Mesa Soriano.

Núm.  176/15,  de  26  de  febrer,  de  reconèixer  a  diferents  auxiliars  de 
manteniment-conserges d’escoles, un complement d’ampliació de jornada als CEIPs i 
el dret a percebre els endarreriments de l’any 2014 en el seu cas.

Núm. 177/15, de 26 de febrer, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 3 
de març de 2015.

Núm. 178/15, de 26 de febrer, d’acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona per import de 235.225,75 euros, destinada al finançament de programes 
complementaris de foment de l’ocupació.

Núm. 179/15, de 26 de febrer, d’acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona per import de 403,98 euros, destinada al finançament de l’actuació “Una 
imatge val més que mil paraules”.

Núm.  180/15,  de  2  de  març,  de  concessió  de  permís  per  lactància  de  forma 
compactada, a la senyora Elena Gutiérrez Muriana, del 5 al 23 de febrer de 2015, i tres 
hores pendents de determinar.

Núm. 181/15, de 2 de març, de concessió d’una bestreta de 813,79 euros a la senyora 
Inmaculada Moyano Murillo, sense interès i a compte de la paga extraordinària d’estiu 
de 2015.

Núm. 182/15, de 2 de març, de concessió d’una bestreta de 529,06 euros a la senyora 
Rocio Matillas Aparicio, sense interès i a compte de la paga extraordinària d’estiu de 
2015.

Núm. 183/15, de 2 de març, de donar com a vàlida la llista de guanyadors del 45è 
concurs Nadal 2014 d’Aparadors, i atorgar el primer premi a La Floristeria de Badia, 
per import de 300,00 euros.

Núm. 184/15, de  3 de març,  d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per 
a persones amb discapacitat, a la senyora Saida Ameziane, en el carrer d’Algarve, 7. 

Núm. 185/15, de 3 de març, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents 
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persones, per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 30 de gener 
de 2015 al 26 de febrer de 2015.

Núm.  186/15,  de  5  de  març,  d’incoar  expedients  sancionadors  segons  la  relació 
15009326  a  diferents  titulars  de  vehicles,  designar  instructor  i  notificar–ho  als 
interessats perquè en el termini de 15 dies al.leguin el que creguin convenient en la 
seva defensa.

Núm. 187/15, de 5 de març, d’imposar sancions segons la relació núm. 15009695 a 
diferents titulars,  per infracció de les normes sobre trànsit,  circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària.

Núm. 188/15, de 5 de març, de liquidació de la taxa per ocupació temporal de la via 
pública regulada per l’Ordenança Fiscal 12, art. 6è punt 1.2.b.2, ocupació temporal per 
import  de 49,60 euros,  atesa la sol.licitud del  senyor Antonio Real  Núñez per a la 
instal.lació d’una terrassa de bar en el carrer Oporto, 3.

Núm.  190/15,  de  5  de  març,  de  disposició  de  les  vacances de  la  senyora  Elena 
Gutiérrez Muriana.

Núm. 191/15, de 5 de març, de concessió a diferent personal de l’Ajuntament d’ajuts 
socials.

Núm. 192/15, de 5 de març, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 10 de 
març de 2015.

Núm. 193/15, de 5 de març, d’aprovació del document comptable ADOJ per import de 
2.500 euros, destinats a fer front a les despeses de desplaçament, estància i dietes de 
les jornades a Paris dins del Projecte Europeu Erasmus Plus.

Núm. 194/15, de 5 de març, d’aprovació de la prescripció dels drets reconeguts de 
Pressupostos  tancats  del  exercicis  1997  fins  el  2006  i  aprovació  prescripció 
cancel.lació de drets per insolvències i altres causes de Pressupostos tancats dels 
exercicis 1999 fins el 2003.

Núm. 195/15, de 6 de març,  d’autoritzar la renovació de la targeta d’aparcament a la 
senyora Lorena Gersol Quesada, modalitat titular no conductor.

Núm. 196/15, de 6 de març, de disposició de les vacances de diferents treballadors.

Núm.  197/15,  de  6  de  març,  d’autoritzar  la  senyora  Gloria  Falcón  Macho  per  a 
l’instal.lació d’una terrassa exterior davant el local ubicat a l’av. Burgos, 34, durant el 
període del dia 1 de gener fins el 31 de desembre de 2015.

Núm. 198/15, de 6 de març, d’autoritzar la senyora Consuelo Hernández Linares per a 
l’instal.lació d’una terrassa exterior davant el local ubicat a l’av. Mediterràneo, 9, durant 
el període del dia 1 de març fins el 31 de maig de 2015."

2. PRECS I PREGUNTES

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

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