Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PLN/2019/4

El ple

Ordinària

Data

27 / de març / 2019

Durada

Des de les 18:30 fins a les 19:30 hores

Lloc

Sala de Plens

Presidida per

Eva María Menor Cantador

Secretari

Carmen Coll Gaudens

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

77123566N

Alvaro José Pacheco Comino

SÍ

38062022N

Antonio Rodríguez Yáñez

SÍ

47249172L

Elena Malysheva Sojer

SÍ

44989236V

Elisabet Ruiz Romero

SÍ

33896972D

Encarnación Rodrigo Morales

SÍ

01925637P

Eva María Menor Cantador

SÍ

47235133X

Iván Sanz Pérez

SÍ

46644747B

Joaquim Jesús Duran Redondo

SÍ

47173117W

Josep Martínez Valencia

SÍ

43510749Q

José Pérez Jiménez

SÍ

34764081H

Maria José Granados Martínez

SÍ

33900306P

Maria Pilar Paz Sierra

SÍ

44989196T

Montserrat Jiménez Molina

SÍ

34731851B

Rafael Moya Camarón

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 13/06/2019
HASH: ecd4cc4887ed6a292107aae987592a9c

Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
Secretària municipal
Data Signatura: 13/06/2019
HASH: 903b0cbffae7288e8e9fbc2ffc82cf88

ACTA

77126306S

Rafael Muñoz Contreras

SÍ

34743630Z

Ruben Toro Alvarez

SÍ

46605841K

Teresa Carceller Labaleta

SÍ

Assisteix la interventora senyora Jéssica Vázquez Sánchez.
Una vegada verificada per la Secretària la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA

Tipus de votació: Assentiment

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa. No
faré cap rectificació de l’acta, però repassant l’acta hi va haver-hi una intervenció per part del senyor
Rafa Moya, i seré breu tot seguint el consell del company Álvaro, que diu que a vegades parlem massa
de coses que passen fora del municipi, poques aquí. El senyor Rafa Moya va fer una intervenció en un
dels debats, sobre les polítiques d’habitatge que estaven seguint a l’Ajuntament de Barcelona i em va
donar una sèrie de dades, que jo vaig dir que creia que no eren aquelles, però....».

La senyora alcaldessa interromp el senyor José Pérez, per dir: «Em sembla molt correcte el
plantejament que vol fer, crec que no és stricto sensu sobre l’acta, jo comentaria que pot ser és millor
fer-la després com un prec o com una pregunta al finalitzar el ple, perquè ben bé no és una rectificació
de l’acta, sinó una rèplica a una afirmació que va fer el senyor Moya, que jo crec que és més adient
fer-la al finalitzar el ple, si li sembla».
El senyor José Pérez diu: «A mi em sembla tot correcte, vull dir, que no diré res més interessant d’aquí
mitja hora que ara mateix. L’única cosa que jo pensava que era una rectificació d’una dada que està
reflectida a l’acta i que segons les dades que estan penjades en la web de l’Ajuntament de Barcelona,
es contradiuen, amb la qual cosa podem tindre un intercanvi de parers».
La senyora alcaldessa diu: «El que passa que en qualsevol cas és una opinió d’una afirmació i no una
rectificació del contingut d’aquesta afirmació que és el que recull l’acta. Si li sembla, ho deixem per
després».
S'aprova l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària del Ple Municipal del dia 27 de febrer de 2019
sense necessitat de lectura, atès que tots els membres del consistori deisposaven del text.

Ratificació modificació Estatuts Consorci per a la Normalització Linguística (Expedient
621/2019)
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

La Secretària llegeix l’acord.
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Favorable

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

S’aprova per unanimitat el següent acord:
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 62/2019 relatiu a la Ratificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística.

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias señora alcaldesa.
Avui portem a ple la ratificació per la modificació dels estatus del Consorci de Normalització Lingüística,
de la qual formem part des del 22 de juliol de 1992. Els fets que ens porten avui aquí a aprovar aquesta
nova proposta d’estatuts del Consorci, va ser que a juliol de 2018, el govern de la Generalitat va
aprovar i publicar al DOGC l’acord 43/2018, la modificació dels estatuts del Consorci per a la
Normalització Lingüística. En aquest acord, amb l’article 25.1 dels estatuts del Consorci per a la
Normalització Lingüística, l’òrgan competent del nostre ens local, va ratificar la modificació dels seus
estatuts, segons la qual aquesta modificació ha de ser ratificada pels ens consorciats, entre d’altres
som nosaltres com a ajuntament. Segons el propi informe tècnic que certifica la importància que té pel
nostre municipi formar part del Consorci per a la Normalització Lingüística que té per objecte, com bé
diu la Victoria, fomentar el coneixement i l’ús i la divulgació de la llengua catalana amb la finalitat
d’estendre el coneixement de la llengua catalana en l’àmbit de l’ensenyament no reglat, així com
fomentar l’ús del català en tots els àmbits de la societat al territori i contribuir a la divulgació de la
llengua catalana en col·laboració amb altres organismes i entitats. Per aquest motiu, votaré a favor de
la ratificació per la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. Moltes
gràcies».

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: «Gracias alcaldesa. El Consorci de
Normalització Lingüística está integrado por 136 entidades, 97 ayuntamientos, 37 consejos comarcales,
la Generalitat de Catalunya y la Diputación de Girona. Su objetivo se basa en fomentar el conocimiento,
el uso y la divulgación de la lengua catalana. El día 6 de julio de 2017, dicho pleno, del Consorci,
aprobó los nuevos estatutos de la entidad. Lo que variaba realmente es el nuevo modelo de
financiación, ya que con éste se establece que en un período de 5 años, hasta el año 2022 por tanto, la
Generalitat aportarà el 100% del Capítulo I del personal y durante esos 5 años, año a año, irá
ampliando su aportación para poder llegar a ese 100% en el 2022. La modificación de dichos estatutos
tiene que ser ratificada por los entes consorciados, entre ellos el Ayuntamiento de Badia, y por tanto lo
traemos a pleno esperando el voto favorable de los demás grupos políticos de este consistorio.
Gracias”.

El Consell Executiu de la Generalitat va aprovar la creació del Consorci per a la Normalització
lingüística i els seus Estatuts en les sessions del 3 i del l’11 d’octubre de 1988. El 15 de desembre de
1988 va tenir lloc l’acte de constitució del Consorci. L’Ordre del conseller de Cultura de 28 de febrer de
1989 va donar publicitat a la creació del Consorci per a la Normalització Lingüística.
El 22 de juliol de 1992, el Ple del que llavors era la Mancomunitat de Badia del Vallès va adoptar l’Acord
de sol·licitar l’entrada a formar part del Consorci per a la Normalització Lingüística i acceptar el que
disposaven els Estatuts del CNL i el seu reglament.
Els Estatuts de Consorci van ser modificats per l’Acord GOV/133/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova
la modificació dels Estatuts de determinats consorcis participats per l’Administració de la Generalitat a
través del Departament de Cultura, que va adaptar-los a les darreres modificacions legals sobre règim
del consorcis.
El Consorci per a la Normalització Lingüística té per objecte fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació
de la llengua catalana. Les seves finalitats són estendre el coneixement de la llengua catalana en
l’àmbit de l’ensenyament no reglat, fomentar l’ús del català en tots els àmbits de la societat al territori i
contribuir a la divulgació de la llengua catalana en col·laboració amb altres organismes i entitats.
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II. Relació de Fets

El 6 de juliol de 2017, el Ple del Consorci per a la Normalització Lingüística va aprovar la proposta de
nous Estatus d’aquesta entitat.
El 12 de juliol de 2018 va ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat la aprovació de l’Acord 43/2018
de la modificació del Estatus del Consorci per a la Normalització Lingüística, per part de la Generalitat
de Catalunya.
III. Fonaments de dret
Atès el que disposen l’article 115 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, l’article 26.o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern i els articles 12.1.a) i 26.1 del Estatuts del Consorci per a la
Normalització Lingüística.
L’àmbit competencial recau materialment dins de les atribucions del Ple municipal conforme allò previst
a l'article 22.2 de la LRBRL.

Aprovació inicial cartes de serveis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i Territori (expedient
581/2019)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 14, En contra: 0, Abstencions: 3, Absents: 0

La Secretària llegeix l’acord.

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Rafa Moya, qui diu: «Gracias alcaldesa. Una carta de
servicios es un documento por el cual el Ayuntamiento informa a la ciudadanía sobre los servicios que
presta, y la forma de prestarlos, y establece los compromisos de calidad y eficacia que asume; así
mismo, informa sobre los indicadores que se toman para evaluar el resultado de estos compromisos y
define los mecanismos de participación y de proposición de mejoras por parte de la ciudadanía. Las
finalidades de una carta de servicios son: Acercar el Ayuntamiento a la ciudadanía. Informar a los
ciudadanos sobre los servicios prestados por el Ayuntamiento. Expresar la voluntad y el esfuerzo del
Ayuntamiento para la mejora de los servicios municipales. Establecer un nivel adecuado de calidad de
los servicios y controlar su mantenimiento y Posibilitar que la ciudadanía opine sobre el funcionamiento
de los servicios municipales. La ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno las regula y las define como un instrumento esencial para mejorar
las condiciones de la actividad pública y garantizar unos servicios públicos de calidad, motivo por el
cual la propia ley las configura con valor reglamentario. En este Ayuntamiento en el marco del proyecto
Badia Transparente ha elaborado la Carta de servicios de Territorio y la Oficina de Atención Ciudadana,
lo que supone un primer paso en el establecimiento de los estándares de calidad en la prestación de
servicios a la ciudadanía, con la voluntad de seguir trabajando para mejorar y dar respuesta a las
demandas que la ciudadanía espera, dentro del proceso general de transformación y modernización de
las administraciones públicas iniciada. Por todo esto pedimos el voto favorable a la aprobación inicial
de las cartas de servicio de Territorio y de la Oficina de Atención Ciudadana. El objetivo es ir
incorporando paulatinamente el resto de servicios. Aprovecho la ocasión para comunicar que dando
continuidad al proyecto Badia Transparente y en el marco de la subvención otorgada a este
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Segon. Notificar la ratificació a través de la plataforma EACAT.

ACTA DEL PLE

Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, en els
termes que preveuen els annexos que formen part de l’Acord GOV/43/2018, de 10 de juliol, que formen
part d’aquest expedient.

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

Per tot això, s'acorda:

ayuntamiento por la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona se esta iniciando la
elaboración de la carta de Servicios de Benestar Social. Y del mismo modo a través del Catálogo de la
Xarxa de Governs Locals 2019 hemos solicitado un recurso técnico para la elaboración de la carta de
servicio de Deportes. Gracias”.
Seguidament la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias
señora alcaldesa. Votaré a favor de las cartas de servicios públicos que ofrecen, tanto la Oficina de
atención ciudadana como la de Territorio y no solamente para dar cumplimiento a la normativa vigente,
que como bien ha dicho Rafa Moya de materia de transparencia y buen gobierno, si no que también
para que este documento sirva de información a la ciudadanía y a las usuarias de dichos servicios
públicos. De esta forma podrán tener a su disposición qué servicios pueden encontrar disponibles en
dichos departamentos, sus derechos y sus obligaciones, condiciones de acceso, etc. Asimismo solicito
que estas cartas de servicios se vayan actualizando en función de las nuevas necesidades que puedan
surgir en un futuro para mayor eficiencia y ajuste con la realidad de cada servicio presente y futuro.
Gracias”.

ACTA DEL PLE

L’Ajuntament de Badia del Vallès, amb l’objectiu de reforçar tant la qualitat dels serveis prestats a la
ciutadania com la informació pública, ha elaborat un conjunt de cartes de serveis tal i com estableix la
llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquest és un primer pas en l'establiment dels estàndards de qualitat en la prestació de serveis a la
ciutadania, amb la voluntat de seguir treballant per millorar i donar resposta a les demandes que la
ciutadania espera, dins del procés general de transformació i modernització de les Administracions
públiques.
Les cartes de serveis són documents mitjançant els quals l'ajuntament informa a la ciutadania dels
serveis públics que ofereix, així com de les condicions d'accés, els compromisos de qualitat adquirits i
els drets i deures que té la ciutadania en qualitat de persones usuàries de les prestacions municipals.
De conformitat amb el que estableix la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Atès que s’ha realitzat la consulta prèvia mitjançant el web municipal pel període comprès entre el 19
de febrer i el 6 de març, sense que s’hagin presentat suggeriments, consultes o aportacions.
Vist l'Informe de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, el Ple a
proposta de la Comissió Informativa de Presidència, de data 18 de març, adopta el següent:
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment les cartes de serveis de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i de Territori de
l'Ajuntament de Badia del Vallès, d'acord amb l'annex que s'adjunta a la present proposta per tal de
donar compliment a la normativa vigent en matèria de transparència i bon govern.
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S’aprova amb 14 vots a favor (8 PSC, 5 AEB i 1 Regidora no adscrita) i 3 abstencions (2 BeC i 1 PP), el
següent acord:

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa.
Des de l’AEB votarem favorablement a tot allò que sigui apropar l’administració a la ciutadania, tant en
qüestions d’informació com de gestió, així com per una major transparència. Moltes gràcies».

Segon.- Sotmetre a informació pública per un termini mínim de 30 dies, mitjançant anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar
l’expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d’acord exprés pel Ple.
Així mateix estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d’aquest Ajuntament
(badiadelvalles.sedelectronica.es) i al portal de transparència.

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 15, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

La senyora alcaldessa diu: “Comentar, ja ho he comentat a la Junta de Portaveus, que hi ha hagut una
petita modificació del contingut del Pla, de corregir una data del punt número 9, lletra e, en el sentit de
modificar en comptes des de l’any 2016, posar des de l’1 de gener de 2019”.
La Secretària llegeix l’acord.

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Encarna Rodrigo, qui diu: “Gracias señora
alcaldesa. Para que se pueda entender fácilmente esta propuesta que desde el servicio técnico de
Promoción económica traemos hoy aquí, debemos de relatar la historia contractual de los locales
comerciales de nuestro municipio. El número total de los locales comerciales del patrimonio de este
ayuntamiento, es de 150 locales, de los cuales, cedidos a entidades culturales y sociales tenemos 7, 3
a la Guardia Civil y 1 a la Asociación de vecinos. Los locales vacíos sin actividad, a fecha de hoy,
tenemos 14 que están actualmente en concurso en marcha, uno más cedido al ayuntamiento que
entrará por adjudicación directa cuando acabe el concurso. Dos locales en régimen de concesión
administrativa, el 147 y el 148. Locales en activo, 122, que representan un 81,33% del total de los
locales. La situación contractual de los locales son 101 contratos que finalizan en el 2020 con prórroga
hasta el 2025. Once contratos que finalizan en el 2019 al 2024 y 8 contratos con vencimientos
posteriores al 2025. Los últimos locales adjudicados que finalizan con prórroga en el 2030 y los locales
de la Plaza Mayor que no novaron, finalizan en el 2027. Dicho esto, y después de que el Ayuntamiento
de Badia del Vallés, en fecha 28 de noviembre del 2018, en sesión de pleno, aprobara un Plan de
acción comercial y unas medidas de dinamización del comercio local para promover la actividad
económica y comercial del municipio y, entendiendo que este ayuntamiento ha de velar por el buen uso
y rendimiento de los bienes patrimoniales, y reconociendo que el comercio local es uno de los
principales motores económicos del municipio y que da servicio de proximidad a los vecinos y vecinas
de Badia, lo que nos trae hoy aquí, es la aprobación de la modificación de algunos conceptos del Plan
de acción comercial, con el objeto de clarificar y hacer más entendible el documento en sí. También
abrir un nuevo punto en el Plan de acción comercial, el punto número 9, para facilitar las novaciones de
los contratos de alquiler de los locales a aquellos inquilinos que quieran acogerse a este nuevo Plan de
acción comercial. Y cómo no, y ésta es un poco la guinda del pastel, el por qué todos los que estamos
aquí sentados nos comprometimos a rescindir el contrato de alquiler del local número 149 en su fecha
indicada, sin posibilidad alguna de prórroga para realizar alguna actividad relacionada con la salas
recreativas de juegos y apuestas, y de conformidad con el acuerdo pactado en el pleno de fecha 27 de

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

Codi Validació: C329SJLX47FE3AYYMJZSWRJ72 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 19

Aprovació modificació parcial i text refós del Pla d'acció comercial de Badia del Vallès
(Expedient 989/2019)

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb aquest
assumpte.

febrero de este año. Gracias”.

Seguidament la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui diu: «Gràcies
senyora alcaldessa. Nosaltres votarem a favor i celebrem que s’hagi incorporat en aquesta proposta
que avui aprovem, el que incloïa a la moció que vam aprovar el mes passat. Ho celebrem , però volem
posar el focus en la realitat. Vostès diuen que no serà susceptible de novació els contractes relatius als
locals destinats a sales de jocs i a jocs d’atzar, en consideració als greus perjudicis que tal activitat pot
comportar per als joves i per a les persones en risc d’exclusió social, i en aquí és on volem ficar el
focus. O sigui, dintre d’uns anys, aquest establiment no serà renovat, però mentrestant hi és. I estem
veient com cada dia, tants joves, 15, 20, estan davant d’aquest local, menors d’edat alguns, i nosaltres
el que creiem és que durant aquest temps el que s’ha de fer és complir la normativa, vigilar pels nostres
nois, perquè si no, la feina d’educació familiar, d’educació a l’escola, els dinamitzadors de carrers en
molts casos, es perdrà, hem de cuidar el nostre jovent i l’ajuntament com a entitat té mesures per
fer-ho, que ens hem donat entre tots. Creiem que s’hauria d’estar més a sobre d’aquest local i de les
problemàtiques que comporta i que en aquest punt estan reconegudes. Gràcies».

La senyora alcaldessa diu: «Anava a comentar que aquelles mesures que no s’han posat en
funcionament i es troben a faltar, pot ser podria ser un bon moment d’incorporar en aquest nou Pla de
dinamització, però agafem els precs i les proposicions que han fet la resta de grups. Respecte el tema
del local, evidentment no podem tancar-ho des d’una perspectiva comercial i he entès perfectament el
prec que s’ha fet d’altre tipus de mesures i estem a sobre i de fet jo crec que s’està treballant també
amb els temes dels educadors per estar una mica alerta».
S’aprova amb 15 vots a favor (8 PSC, 5 AEB, 1 PP i 1 Regidora no adscrita) i 2 abstencions (BeC), el
següent acord:
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 989/2019, relatiu al text refós del Pla d’Acció Comercial de Badia del Vallès.
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ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Moltíssimes gràcies senyora
alcaldessa. Començaré dient que el grup municipal de BeC ens abstindrem en aquest punt, al mateix
temps que faré una petita reflexió, perquè clar, és veritat que vam aprovar a finals de l’any passat un
Pla de dinamització comercial i el fet de tindre que fer aquesta modificació parcial, ens ha fet revisar
una miqueta allò que vam aprovar. I vam aprovar tot un seguit de mesures, de mides, de propostes
d’accions, per anar fent del comerç de Badia un comerç més actiu, més interessant, més atractiu, més
competitiu i que fos un comerç que donés molta més vida a la ciutat del que ja ho fa. Llegim l’informe
que ha llegit la senyora Encarna i hi han coses que s’han de dir també, és veritat que a lo millor tenim
un règim d’ocupació d’un 81% dels locals actualment, però molts d’aquests locals no estan destinats a
l’activitat comercial. Tenim molts locals que estan tancats. És veritat que paguen el seu lloguer, però
molts d’aquests estan tancats. I dintre d’aquest informe, si que és veritat que trobem a faltar dues
concessions administratives que no apareixen, com és el bar del Poli o el bar del Casal d’avis. No hi
apareixen en aquí com si fossin una cosa apart. Amb la qual cosa, el que volem dir és que aquell Pla
de dinamització comercial que tenia tot un seguit de mesures revisats ara, n’hi ha d’algunes que no han
posat ni en marxa, no han posat ni en funcionament. No ens hem posat els estris i les eines que
hauríem de posar perquè ja comencéssim a veure cap a on anem en aquesta banda. Dit això, tornarem
a repetir que nosaltres ens abstindrem en aquesta modificació i que continuarem revisant en el tema
d’allò que vam aprovar inicialment, que era tot aquest Pla de dinamització, que és el que creiem per on
ha d’anar les línies polítiques de comerç en aquest municipi. Gràcies».

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

A continuació la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias
señora alcaldesa. Votaré a favor de la aprobación de la modificación parcial del Plan de acción
comercial, destacando entre otras cosas, como bien ha dicho Encarna ahora mismo, la inclusión de la
eliminación de la actividad de las salas de juego en nuestro municipio. Agradezco personalmente que
se incluya esta petición presentada, el pasado mes de febrero, en la moción presentada por AEB y
aprobada por unanimidad, entre otras medidas. Muchísimas gracias”.

II. Relació de Fets
1. Atès que l’ajuntament de Badia del Vallès va aprovar, en la sessió de ple de data 28 de novembre de
2018, un pla d’acció comercial i unes mesures de dinamització del comerç local amb l’objectiu de
promoure l’activitat econòmica i comercial del municipi.
2. Atès que l’ajuntament de Badia del Vallès ha de vetllar pel bon ús i rendiment dels béns patrimonials.
3. Atès que el comerç local és el principal motor econòmic del municipi, que dóna un servei de
proximitat als veïns i veïnes de Badia del Vallès.
4. Vist que el 83% dels contractes d’arrendament dels locals comercials de Badia del Vallès finalitzaran
l’any 2025 amb la pròrroga inclosa, un 9% finalitzaran entre 2019 i 2024 i, un 6,5% finalitzaran amb
posterioritat a l’any 2025.
5. Vist que és important que els conceptes del Pla d’Acció Comercial siguin clars i de fàcil interpretació
per a tots.

- Llei 18/2017 de l’1 d’agost de comerç, serveis i fires.

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la modificació parcial del Pla d’Acció Comercial aprovat en la sessió de ple de data 28
de novembre de 2018 segons Informe-proposta (annex I) que s’adjunta a l’expedient, amb l’objectiu de
clarificar i fer més eficaç i entenedor el document.

Segon.- Aprovar el text refós del Pla d’Acció Comercial de Badia del Vallès que incorpora les
modificacions expressades a l’annex I, i que s’adjunta com a annex II.
Tercer. Aprovar el model de contracte de novació que s’adjunta a la proposta.
Quart. Facultar a la Junta de Govern Local perquè desenvolupi i aprovi, prèvia sessió de la comissió
informativa del plenari que pertoqui, quants documents de gestió es derivin dels presents acords.
Cinquè. Aquest acord tindrà una vigència de dos anys des de la seva aprovació. Es podrà prorrogar,
amb acord exprés, per períodes anyals i fins un màxim de cinc anys.
Sisè. Aquest acord deroga tots els acords i resolucions anteriors que s’oposin o entrin en contradicció
amb els punts tractats anteriorment.
Setè. Notificar l’adopció d’aquest acord a l’Associació de Comerciants de Badia del Vallès i a l’Àrea de
Territori d’aquest Ajuntament i donar publicitat al web municipal i al Portal de Transparència.

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

Codi Validació: C329SJLX47FE3AYYMJZSWRJ72 | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 19

III. Fonaments de dret
- L'article 132 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
- L'article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

ACTA DEL PLE

7. Vista la proposta de refosa del Pla d’Acció Comercial de Badia del Vallès que s’adjunta com a annex
II.

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

6. Vista la proposta de modificació del Pla d’Acció Comercial aprovada pel Ple de la corporació en la
sessió de data 28 de novembre de 2018, que s’adjunta en annex I.

Revisió de preus contracte de gestió del servei públic de recollida i transport al centre
d'eliminació de les diverses fraccions de residus municipals, de la neteja viària i altres serveis
complementaris (Expedient 396/2019
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 6, Abstencions: 3, Absents: 0

La Secretària llegeix l’acord:

ACTA DEL PLE

S’aprova amb 8 vots a favor (PSC), 3 abstencions (2 BeC i 1 PP) i 6 en contra (5 AEB i 1 Regidora no
adscrita), el següent acord:
I. Identificació de l’expedient

Expedient número 396/2019, relatiu a la revisió de preus del contracte de gestió del servei públic de
recollida i transport al centre d'eliminació de les diverses fraccions de residus municipals, de la neteja
viària i altres serveis complementaris

II. Relació de Fets.

1. En data 30 de maig de 2018, el Ple municipal va acordar la darrera pròrroga del contracte
administratiu de gestió del servei públic de recollida i transport al centre d'eliminació de les diverses
fraccions de residus municipals, de la neteja viària i altres serveis complementaris, per un termini
màxim d'un any, amb efectes a partir del dia 1 de juny de 2018, en les mateixes condicions contractuals
vigents i amb un preu anual net de 957.971,45 euros, sense perjudici de la variació que s’hagi d’aplicar
en virtut de la variació de preus prevista a la clàusula 3a del contracte i la clàusula 10.5 del Plec de
condicions tècniques.

2. En data 17 d’octubre de 2018, l'adjudicatària CESPA S.A. va sol·licitar via instància amb número de
registre d’entrada 2018-E-RC-8872, la revisió de preus des del dia 1 de juny de 2018 d’acord amb els
càlculs que adjuntaven a la sol·licitud. Un cop comprovats els valors de la taula de càlculs es va
detectar una errada en la columna «Partides objectes de revisió» ja que no es corresponien als imports
actuals. Es va sol·licitar d’ofici a l’empresa adjudicatària l’esmena d’aquesta columna.
3. En data 26 de febrer de 2019, l’adjudicatària CESPA S.A. va presentar via correu electrònic la
rectificació de la proposta de revisió de preus.
4. En data data 14 de març de 2019, es va emetre informe tècnic del responsable del contracte, amb la
conformitat de la secretaria i intervenció municipals, que estableix el règim jurídic aplicable, avala la
procedència de la revisió d’acord amb el contracte i els plecs reguladors i la correcció dels conceptes i
imports per import total 16.873,50 euros nets, una vegada aplicat el percentatge de despeses generals,
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La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Només per dir que el grup
municipal de BeC ens abstindrem en aquest punt».

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

Seguidament la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Encarna Rodrigo, qui diu: « Gracias
señora alcaldesa. El contrato actual prevé la revisión de precios en la cláusula tercera del contrato
administrativo y en la cláusula 10.5 del Pliego de condiciones técnicas y económicas. Esta revisión de
precios está sujeta a la aplicación del Indice general de precios al consumo a nivel estatal, con una
periodicidad anual. Una vez publicado el IGPC de junio 2018, el cálculo para la revisión del período
comprendido entre el 1 de junio 2018 y el 31 de mayo 2019, resulta de aplicar el IPC interanual de junio
del 2017 a junio del 2018, el cual da una variación anual del 2%. La diferencia económica respecto a la
prórroga anterior supone un incremento de 16.873,50 euros y 1.687,35 euros de IVA, es decir, un total
de 18.560,85 euros. Gracias”.

la qual cosa suposa un preu total anual del contracte pel període d’1 de juny de 2018 fins a 31 de maig
de 2019, de 974.844,95 euros nets, amb un import de 97.484,50 euros d’IVA.
5. Per Provisió d'Alcaldia de data 15 de març de 2019, es va ordenar iniciar l'expedient de revisió de
preus del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport al centre d'eliminació de les
diverses fraccions de residus municipals, de la neteja viària i altres serveis complementaris, arran de la
petició de l’empresa adjudicatària de data 17 d’octubre de 2018.
III. Fonaments de dret

2n. De conformitat amb la disposició transitòria primera de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, que disposa el règim jurídic aplicable als contractes adjudicats
anteriorment a la seva entrada en vigor; i la seva disposició addicional segona que atorga la
competència d’aprovació en el Plenari municipal.

ACTA DEL PLE

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar la revisió de preus del contracte administratiu de gestió del servei públic de recollida i
transport al centre d'eliminació de les diverses fraccions de residus municipals, de la neteja viària i
altres serveis complementaris, inclosa l’ampliació de freqüència de la prestació del servei de recollida
selectiva dels contenidors d’envasos i de paper al municipi de quatre cops mensual, amb un increment
resultant total de sobre l’any de vigència prorrogat de 16.873,50 euros nets i 1.687,35 euros d’IVA, és a
dir amb un preu total anual del contracte pel període d’1 de juny de 2018 a 31 de maig de 2019, de
974.844,95 euros nets, amb un import de 97.484,50 euros d’IVA.

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

1r. D'acord amb la regulació de la revisió de preus disposada a la clàusula 3a d’aquest contracte i la
clàusula 10.5 del seu Plec de prescripcions tècniques particulars i d’acord amb els principis, règim
jurídic i procediment dels contractes administratius de serveis disposats pels articles 8, 77 a 82 i 251 i
següents de la Llei 30/2007, de 30 de octubre, de Contractes del Sector Públic i el RD 1098/2001, de
12 d’octubre, que aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les administracions
publiques.

Tercer. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària del contracte i donar compte als serveis
econòmics municipals.
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Segon. Aprovar el document comptable annex d’autorització i disposició de crèdit (AD), per 18.560,85
euros, amb càrrec a l'aplicació 1204.1631.22700 del pressupost general vigent.

Modificació del Pressupost 14/2019. Aprovació de crèdit extraordinari, suplement de crèdit i modificació
de la descripció de dues aplicacions pressupostàries (Expedient 453/2019)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 7, Abstencions: 2, Absents: 0

La Secretària llegeix l’acord.

A continuació la senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: «Gracias señora
alcaldesa. Únicamente decir que es una modificación ordinaria, a petición de diferentes servicios y que se
extrae de remanentes de crédito existentes en el presupuesto. Gracias».
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La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor José Pérez, qui diu: «Gràcies senyora alcaldessa. Només dir
que el grup municipal de BeC votarem en contra, en contra per coherència, perquè vam votar en contra
d’aquest pressupost, que és un pressupost que ja vam dir en el debat del pressupost que no ens el sentíem
nostre i ara lo que fem és una variació, una modificació de crèdit, amb la qual cosa votarem en contra. De totes
les qüestions que es fan aquí, variacions pressupostàries, si que hem fet preguntes, algunes ens les han
respost, però continuem dient que hi ha una que ens crida l’atenció i és el programa Enfeina’t, de la
convocatòria 2017-2018, del qual ara estem pagant 10.000 euros amb el pressupost executiu de l’any 2019.
Revisarem bé exactament per què ha passat això, perquè això no es va pagar en el seu moment, és a dir, el del
2017 s’havia pagat en el 2018, s’havia pagat en el moment, i ara hem de fer d’aquesta modificacions de crèdit
per poder fer aquestes despeses, d’una despesa que efectivament vam fer en cursos passats. Torno a dir,
demanarem, revisarem el tema i indagarem una miqueta a veure què ha passat exactament i el per què no es
va pagar en el seu moment oportú. Gràcies».
S’aprova amb 8 vots a favor (PSC), 2 abstencions (1 PP i 1 Regidora no adscrita) i 7 vots en contra (5 AEB i 2
BeC), el següent acord:

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1119/2019, referent a la modificació del pressupost número 14/2019 Aprovació de crèdit
extraordinari, suplement de crèdit i modificació de la descripció de dues aplicacions pressupostàries.

ACTA DEL PLE

II. Relació de fets i fonaments de dret
En data 14/03/2019 segons informe de la cap de gabinet d’alcaldia sol·licita una ampliació de crèdit per import
de 25.000,00 € a l’aplicació pressupostària 0701 3301 48111.
En data 13/03/2019 segons informe de la tècnica de gestió de programes sol·licita canvi de quantitats a les
partides 0703 2314 78906 hauria de ser 2.000,00 € i a la 0703 2314 48904 hauria de ser 1.500,00 €
En data 15/03/2019 segons informe de la cap de gabinet d’alcaldia sol·licita les següents ampliacions de crèdit:
Que tota vegada verificats els diferents programes, des del servei de promoció de l´orientació i inserció laboral,
programa 2410, proposo l´ampliació de crèdit en l´aplicació 1303 2410 22699 per import de 20.000,00 euros a
fi de poder fer front a les despeses ordinàries del servei.

Programa Referents d’Ocupació Juvenil per import de 1.500,00 euros
Programa Enfeina’t de la Convocatòries 2017 i 2018, per import de 10.000,00 euros (5.000,00 euros per
exercici)
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Així mateix, degut a que diferents convenis subscrits amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental no han
estat previstos en aquest programa donat que en exercicis anteriors havien estat imputats a altres programes,
proposo l´ampliació de crèdit de l´aplicació 1303 2410 46701 per import de 11.900,00 euros per poder donar
compliment als compromisos establerts amb aquesta administració, segons la següent distribució:

Cartera de Serveis Itinerants – Pla anual 2019, per import de 400,00 euros, que suposa l´increment aplicat
respecte del 2018, segons acord de la Comissió Permanent del Consell Comarcal de data 11/12/2018.
En data 19/03/2019 segons informe de la responsable d’oficina tècnica de serveis sol·licita la creació de set
subvencions nominatives per import 300,00 € cadascuna, la partida d’origen de les quals és la 0701 3381
22799 i qiue queden de la següent manera:
0701.3381.48905 – Festes Locals – Trobadia – Hermandad Nuestra Sra. del Rocío
0701.3381.48906 – Festes Locals – Trobadia – Ass. Can Sanfeliu
0701.3381.48907 – Festes Locals – Trobadia – Ass. Castilla La Mancha

Ajuntament de Badia del Vallès
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0701.3381.48908 – Festes Locals – Trobadia – Federació d’Entitats Culturals (FEC)
0701.3381.48909 – Festes Locals – Trobadia – Tumenge Calí
0701.3381.48910 – Festes Locals – Trobadia – Ass. Andaluza Virgen del Rocío
0701.3381.48911 – Festes Locals – Trobadia – Ass. Hispanolatina
Vist l` informe d’Intervenció.
III. Fonaments de dret
1. Article 181 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març,
2. Articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990, de20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

3. Base 8 de les Bases d’execució del pressupost per al 2019
4. Article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals

ACTA DEL PLE

S’ACORDA
Primer. Aprovar l’expedient número 14/2019 de modificacions de crèdits mitjançant:
1. crèdit extraordinari, per un import total de 2.100,00 euros.
2. Suplement de crèdit, per import de 56.900,00 euros
3. Modificació de la descripció de dues aplicacions pressupostàries.

Les despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, segons consta ens els informes annexats a
l’expedient de referència i pels quals no existeix crèdit al Pressupost vigent, són els següents:

Aplicació
0701 3381 48905
0701 3381 48905
0701 3381 48905
0701 3381 48905
0701 3381 48905
0701 3381 48905
0701 3381 48905

Descripció
Festes locals – Trobadia – Hermandad Nuestra
Señora del Roció
Festes locals – Trobadia – Ass. Can San Feliu
Festes locals – Trobadia – Ass. Castilla la
Mancha
Festes locals – Trobadia – Ass. Federació Entitats
Culturals
Festes locals – Trobadia – Tumenge Calí
Festes locals – Trobadia – Ass. Andaluza Virgen
del Rocío
Festes locals – Trobadia – Ass. Hispanolatina
TOTAL

Modificacions de crèdit
300,00 euros
300,00 euros
300,00 euros
300,00 euros
300,00 euros
300,00 euros
300,00 euros
2.100,00 euros
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ALTES EN APLICACIONS DE DESPESES

Les despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, segons consta ens els informes
annexats a l’expedient de referència i pels quals els crèdit existent és insuficient al Pressupost vigent, són els
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següents:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplicació
0701 3381 48111
1303 2410 22699
1303 2410 46701

Descripció
Adm. Gral. Cultura – Conveni Subvenció Entitats
Promoció de l’Ocupació – Despeses diverses
Promoció de l’Ocupació – Convenis Consell
Comarcal Vallés Occidental
TOTAL

Modificacions de crèdit
25.000,00 euros
20.000,00 euros
11,900,00 euros
56.900,00 euros

Les partides a modificar proposades pel Servei són les següents:

0703 2314 48906
0703 2314 48908

Descripció
Cooperació i diversitat – Aportació Fons Català
Coop Desenvolupament
Cooperació i diversitat – Subvencions Activitats

crèdit
1.500,00 euros
2.000,00 euros

Les partides definitives són:

0703 2314 48906
0703 2314 48908

Descripció
Cooperació i diversitat – Aportació Fons Català
Coop Desenvolupament
Cooperació i diversitat – Subvencions Activitats

crèdit
2.000,00 euros
1.500,00 euros

ACTA DEL PLE

Aplicació

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

Aplicació

Segon. Les despeses proposades pel crèdit extraordinari i suplement de crèdit es financen, de conformitat amb
l'article 177.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de
5 de març, així com amb els articles 36.1.c) i article 51.b) del Reial decret 500/1990, mitjançant
1. anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses, les dotacions del
qual s'estimen reduïbles sense pertorbació del respectiu servei:

Aplicació
0701 3381 22799

Descripció
Festes locals – Treballs altres empreses
TOTAL

Modificacions de crèdit
2.100 euros
2.100 euros

2. Amb càrrec a romanent per a despeses generals:
Aplicació
9999 87000

Descripció
Romanent per a despeses generals
TOTAL

Modificacions de crèdit
56.9000 euros
56.9000 euros
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Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses

Tercer. Sotmetre aquest acord a exposició pública durant 15 dies, als efectes d’examen i reclamacions
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Si durant el període
esmentat no es presenten reclamacions, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, d’acord amb
l’art.169.1 del Real Decret 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, i
s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’edictes de la Corporació el Resum del Pressupost
definitivament aprovat, trametent simultàniament, còpia del mateix a l’Administració de l’Estat, Delegat
d’Hisenda d’aquesta província (servei de Coordinació amb les Hisendes Locals), i a l’autonòmica, Conselleria
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de Governació i Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (Delegació General de
Política Financera) d’acord amb l’article 169.5 del RD 2/2004 de 5 de març.

Revocació delegació de funcions en la Diputació de Barcelona relativa a l'acord de Ple de 30
d'octubre de 2018 (Expedient 983/2019)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 16, En contra: 0, Abstencions:
1, Absents: 0

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Álvaro Pacheco, qui diu: “Gràcies alcaldessa. Només
direm que l’AEB votarà a favor d’aquesta revocació, tot perquè pel motiu que en el seu dia vam votar
en contra de la delegació, perquè entenem que hi han treballadores i treballadors en aquest ajuntament
que son capaços de fer aquesta tasca i a més a més és un estalvi pel nostre ajuntament. Gràcies”.

La senyora alcaldessa diu: “Agraeixo el vot a favor, però en qualsevol cas no té res a veure amb el
tema de la tasca feta pel personal d’aquesta casa, sinó per un tema del mètode de liquidació que tenim
aprovat, però agraeixo la votació favorable”.
La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Álvaro Pacheco, que diu: “Té raó senyora alcaldessa.
No ho volia dir, però si ja vostè treu el tema, també ens sobta que el personal polític d’aquesta casa no
coneixi la normativa i que s’hagi de revocar i s’hagi de fer aquesta modificació. Gràcies”.

La senyora alcaldessa diu: “Coneixem perfectament totes les normatives, en qualsevol cas nosaltres el
que fem és cas a l’assessorament tècnic, que per això tenim personal treballant en aquesta casa que
ens fa aquest assessorament tècnic. I normalment, li fem cas. En altres llocs no passa el mateix”.
S’aprova amb 16 vots a favor (8 PSC, 5 AEB, 2 BeC i 1 PP) i 1 abstenció (Regidora no adscrita), el
següent acord:
I. Identificació de l'expedient.
Expedient número 983/2019, relatiu a la revocació de la delegació de funcions en la Diputació de
Barcelona.
II. Relació de Fets.
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres Entitats locals, en el
territori de les quals, estiguin integrades les facultats de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic que els corresponguin.
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ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Montse Jiménez, qui diu: «Gracias señora
alcaldesa. La anterior tesorera del ayuntamiento consideró oportuno delegar al ORGT de la Diputación
de Barcelona el cobro del precio público del parquing de la avenida Burgos, así como la tasa por
expedición de la tarjeta de autorización de venta no sedentaria. La tesorera actual ha detectado que la
delegación del precio público del parquing implicaría dejar de domiciliar dichos recibos, y es por ello
que recuperamos esta gestión y mantenemos así la domiciliación para no alterar en ningún caso el
modelo de liquidación de los concesionarios. Asímismo, en la tasa de expedición de la tarjeta de
autorización de venta ambulante, el servicio de Comercio detecta que resulta más operativo para el
usuario que viene de manera puntual a solicitar un alta, una modificación o una pérdida de la tarjeta, el
poderlo hacer directamente con nosotros, ya que de esta manera obtendremos la información de dicho
pago al instante, agilizando así el procedimiento. Muchas gracias”.

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

La Secretària llegeix l’acord.

En data 4 d’octubre la Tresorera de l’Ajuntament va emetre informe en el qual informava sobre la
necessitat d’ampliar l’acord delegació de la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme
de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de recaptació dels
tributs i altres ingressos de dret públic.

A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament va aprovar mitjançant acord plenari, el 30 d’octubre
del 2018, un acord de delegació en la ha considerat oportú delegar en la Diputació de Barcelona les
seves facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació del preu públic del servei d’aparcament
soterrani a l’Avinguda Burgos i la taxa per l’expedició de la targeta d’autorització per exercir la venda
ambulant , entre d’altres.

Vist l’informe de la Tècnica de Servei Promoció Econòmica i Comerç on manifesta la manca
d’operativitat en la delegació de la taxa d’expedició de la taxa per l’expedició de la targeta d’autorització
per exercir la venda ambulant.

ACTA DEL PLE

III. Fonaments de dret
Article 7è del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.

Articles 8.4 i 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

Atès l’informe de la Tresorera Municipal on manifesta la impossibilitat de delegar les facultats de gestió,
inspecció i recaptació del preu públic del servei d’aparcament soterrani Avinguda de Burgos.

S'ACORDA:
PRIMER. Revocar la delegació efectuada per aquest Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona,
respecte al Preu Públic per la prestació del servei d'aparcament soterrani a l'Avgda. Burgos,
La delegació d'aquest concepte fou aprovada mitjançant acord plenari de data 30 d'octubre de 2018.
SEGON. Revocar la delegació efectuada per aquest Ajuntament a favor de la Diputació de Barcelona,
respecte a la Tarifa 2. Taxa per l'expedició de la targeta d'autorització per exercir la venda ambulant a
Badia del Vallès per altes, modificacions o pèrdua, 6,00 €, de l'article 5. Quota tributària de la
Ordenança Fiscal 18. Taxa per l'ocupació de parades al mercat ambulant setmanal.
La delegació d'aquest concepte fou aprovada mitjançant acord plenari de data 30 d'octubre de 2018.
TERCER. Notificar aquest acord de revocació de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i de les delegacions de
revocació especificades i un cop acceptades publiqui aquest acord de revocació de delegació i
especificació, per a general coneixement, juntament amb l'acord, tant en el Butlletí Oficial de la
Provincia com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, tambè, en la seu electrònica de
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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En virtud de tot aixó, es proposa al ple de l'Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents acords:

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Coneixement resolucions de l'alcaldia
Es pren coneixement de les resolucions dictades per l'alcaldia des del número 150/2019 fins a la
260/2019.

Intervé en primer lloc la senyora Eli Ruiz que formula les següents preguntes:
- Recientemente he sabido que no se va a realizar el pliego del proyecto que hay actualmente en el
Casal dels infants y que actualmente viene prestando la empresa Eina con la atención a la infancia,
pues no sabemos qué va a pasar. Agradecería que el ayuntamiento y el regidor del área me aclarase
un poquito qué tiene pensamiento de hacer este ayuntamiento con respecto a este servicio. Si no se
tiene pensado licitar, por qué no se nos ha informado en comisión informativa y qué es lo que va a
pasar, tanto con los trabajadores como con los niños que están siendo atendidos actualmente en este
servicio.
- Quería dar las gracias a la información recibida por parte de Encarna en la intervención realizada en
el Parque de la 2ª República. Quería añadir si fuera oportuno que me recogierais una petición de un
vecino que me ha hecho llegar y yo también comparto de cara a ese emplazamiento. En su petición
nos solicita aplanarlo como una plaza con una estética agradable, ponerle tierra fértil y plantar árboles
autóctonos frondosos que den sombra y oxigenen el entorno generando un espacio atractivo, con
mucha naturaleza y diversos bancos y bancadas para poder sentarse grupos de personas con las que
poder compartir conversaciones y tertulias.
- La última intervención que me gustaría que también me fuera respondida en este pleno, es en base a
una acta que fue publicada el 8 de marzo de 2019 y es referente a una jubilación del señor Lort, en la
que se jubila con un RD por jubilación anticipada que está exclusivamente reservado a policías locales.
Quería que me dieran el expediente porque me extrañaba mucho, ya que yo lo veo por la casa y no me
parecía un policía local, me parecía más bien un auxiliar administrativo.
A continuació emet les seves preguntes el senyor José Pérez:
- Començaré demanant una petita informació. És al voltant de la tallada d’arbres en el Parc de la 2a
República. He rebut l’informe i llegint-lo sembla que hem fet l’informe una vegada hem rebut les
queixes. Vam tindre comissió informativa la setmana anterior i d’aquest tema no se’n va parlar. I
l’informe deixa dubtes de quina quantitat d’arbres es replantaran en aquesta zona. Parla d’una quantitat
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C) PRECS I PREGUNTES

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa diu: «Jo crec que la normativa estableix que els espais electorals s’han de posar
a disposició dels partits perquè puguin fer campanya i el que hem fet és determinar que és un espai
electoral. No ha sigut una derogació de la taxa, sinó determinar que és un espai electoral, per poder
facilitar també, com la llei determina, que hauria també vostè de conèixer-la, per fer les campanyes
electorals. Aquesta és la raó».

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Álvaro Pacheco: «Volíem preguntar quin criteri s’ha fet
servir per derogar la taxa municipal de l’ús de l’Auditori per a la campanya electoral. Perquè creiem que
és una taxa que l’únic moment que es pot recaptar és ara en campanya als partits polítics i que creiem
que és una bona iniciativa, però sempre i quan es mantingui per la resta d’associacions o de col·lectius
que vulguin fer-ho servir. Gràcies».

L’equip de govern passa a respondre les preguntes.
En primer lloc intervé el senyor Iván Sanz:
Para contestar a la compañera Eli Ruiz, estamos replanteando cómo intervenir en el servicio de
Infancia. Si a día de hoy no se ha informado en la comisión informativa es porque aún se está
valorando la opción que se nos recomienda por los técnicos del ayuntamiento de Aldeas infantiles,
siempre velando por la atención de los niños y las niñas. En el momento que se decida, os informaré
debidamente.
Intervé la senyora Eli Ruiz:
En el caso de que este servicio fuera absorbido por Aldeas infantiles, me gustaría saber qué va a pasar
con las empleadas que hasta ahora llevan este servicio.
Respon la senyora alcaldessa dient:
Comentar que en el moment en que hi ha un servei externalitzat i que es modifica la gestió d’aquest
servei, existeix una obligació de subrogació del personal, sempre que compleixin amb els requisits de
cadascuna de les places. Encara que és una mica prematur perquè encara no sabem quin serà el
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Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

El senyor Álvaro Pacheco formula les següents preguntes:
- Tornem a fer el mateix prec que vam fer referents a les xarxes socials i als mitjans de comunicació de
l’ajuntament. Creiem que s’està fent un ús partidista d’aquests mitjans i preguem que no sigui així. Per
exemple la tala d’arbres del Parc de la 2a República, no ha sortit a cap mitjà.
- Volíem preguntar arrel de la resolució d’alcaldia que hem parlat abans, si també està exempta la taxa
per a l’assistència tècnica a l’Auditori.
- Quines mesures o de quina manera s’aplicarà l’Ordenança de civisme amb els veïns i veïnes que es
reuneixen a l’alçada de l’avinguda Burgos, 30, perquè ens han arribat queixes de veïns que tenien un
problema de salut pública, per les miccions que feien al carrer, ara les fan al caixer. I després ens hem
trobat una problemàtica de consum de drogues darrere de Burgos, 30. Els veïns en el seu dia van
plantejar aquesta problemàtica i la solució del govern va ser treure els bancs. Aquesta solució no és
suficient i volíem preguntar què es té pensat fer.
- Per contestar al Sr. Pérez, a l’AEB el que li preocupa és que quan acabi la protecció oficial dels pisos
de Badia del Vallès, què passarà?
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ACTA DEL PLE

inexacta i tampoc no es parla del tipus d’arbre. Demanaria al servei pertinent que es completi l’informe.
- Finalitzaré llegint 4 dades. Parlàvem d’un tema d’un RD, que als dos dies, per cert, es va solucionar i
que va ser una solució ni per vostè ni per nosaltres, va ser una solució intermitja. Jo me’n vaig a la
pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona i no és que siguin perfectes, però tant debò en molts
ajuntaments tinguessin línies polítiques semblants a lo que es fan en temes de polítiques d’habitatge. Si
vostè ens diu que s’han fet 700 habitatges en tota la legislatura, jo li dic no tinc les dades, però és que
només en l’any 2016 ja se n’havien fet 558. Vostè només contava el que feia l’Institut municipal
d’habitatge, però no contava tots els que estan en promotors socials, amb temes de masoveria urbana,
amb temes de lloguer assequible, amb tot el tema de l’Associació per l’habitatge assequible, és a dir,
entitats socials recolzades per les polítiques municipals que han fet habitatge i que aquest habitatge va
adreçat a un determinat tipus de persones. Fer habitatge i construir habitatge no es fa com fer bolets,
necessites tota una planificació de compra de terrenys, de preparació, d’inversió, amb la qual cosa les
dades se me’n van a 3.000 i pico, però a més a més amb una previsió de compra de terrenys i de
preparació que per la propera legislatura és possible que dupliquem aquesta xifra, amb la qual cosa
podem dir que es fa menys del que s’havia promès o menys del que s’hauria de fer o menys del que es
necessita. Hi ha gent que està patint en el tema de l’habitatge i totes les institucions, inclosa
l’Ajuntament de Barcelona, està fent menys del que hauria, però d’aquí a dir que les polítiques
d’habitatge en l’Ajuntament de Barcelona han estat una mena de desastre, li havia d’esmenar la plana
d’alguna manera, i no només això, sinó, si entrem a la pàgina web, miri vostè la quantitat de polítiques
que hi ha, no adreçades a la construcció d’habitatge, sinó tot el tema de rehabilitació, de lloguer social,
de reutilització de cases. Les xifres estan i no les llegiré perquè no vull avorrir, però que les xifres son
prou contundents per dir s’ha fet més del possible tot i que no ha estat el necessari i suficient per la
gent que més pateix. Gràcies».

model de gestió. Son coses que s’estan avaluant per part del servei però no s’ha pres cap decisió
encara.
La senyora Eli Ruiz diu:
Esta casa ha pensado alguna vez en internalizar este servicio, como un servicio propio nuestro?

La senyora alcaldessa diu:
- Para cumplimentar la información que ha dado Encarna, no se dio información porque la tala formaba
parte de la obra y no se informó del inicio de las obras por encontrarnos en período pre-electoral, en el
que no se puede dar información de proyectos nuevos.
- Sobre el tema de la utilización de las redes sociales, que es partidista, no estoy para nada de
acuerdo.
Per continuar responen les preguntes, la senyora Montse Jiménez diu:
- A la pregunta de la compañera Eli Ruiz sobre la jubilación de este empleado por el que pregunta,
matizar que la jubilación no la otorga el ayuntamiento, si no la Seguridad Social. Le pasaré el número
de expediente para que pueda revisar toda la documentación.
La senyora Eli Ruiz diu:
Es el expediente número 647/2019.

Per respondre preguntes, el senyor Rafa Moya diu:
- Para matizar la intervención de José Pérez respecto al tema de las viviendas en el Ayuntamiento de
Barcelona, tal y como se refleja en el acta, dije que se habían comprometido a hacer entre 7 u 8.000
viviendas y que sólo se habían generado 700. Pero es que en la página web del Ayuntamiento de
Barcelona, imprimido de hoy día 27 de marzo, dice que cuando acabe la legislatura, habrá construido
834 pisos. Que al final se habrán consignado 2.500 viviendas entre las construidas y las compradas a
diferentes entidades financieras, pero construir han construido lo que han construido.
- Con respecto a lo que ha manifestado Álvaro de Burgos, 30, se ha notificado a la policía para que
haga una actuación y seguimiento especial. Tan pronto tengamos los resultados, les haremos llegar un
informe con los datos de la actuación.
El senyor José Pérez diu:
Quería hacer un matiz. Somos conocedoras del proyecto de remodelación del Parque de la 2ª
República y cuando uno lee el proyecto, se habla de que quedarán afectados algunos árboles. De
algunos a todos siempre hay un matiz substancial. La cuestión es que se va a iniciar la obra y vamos a
hacer la tala de los 18 árboles que había. Tampoco voy a discutir un informe técnico. Lo único que digo
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Per respondre més preguntes intervé la senyora Encarna Rodrigo:
- En referencia a Eli, te agradecería me pasaras el correo del vecino y se lo pasaré a la técnica para ver
qué podemos hacer.
- Sobre el tema del informe de los servicios técnicos, es verdad que se hace por las quejas
presentadas, pero usted sabe que hay un proyecto, el del Parque de la 2ª República, en el que hay
informes que dicen que afecta a árboles. Para poder empezar la obra, mandamos talar los árboles que
estaban afectados, con la idea de volver a plantar en el sitio adecuado, porque la técnica vio que
estaban todos podridos. Se decide talarlos todos por el peligro que suponen. De hecho en las fotos se
ve que no tienen raíz y están totalmente huecos por dentro. Una vez que esté el parque, la técnica
mirará si puede hacer una pantalla de árboles para que los niños no vean la carretera, osea, que una
vez esté terminado, decidirá qué especies poner, no antes. Yo no voy a discutirle a una técnica cuándo
tiene que hacer un informe de lo que piensa plantar y cómo debe plantarlo.
- Sobre el tema de no publicarlo en la web, es precisamente por eso, para no hacer propaganda.

Número: 2019-0004 Data: 13/06/2019

La senyora alcaldessa respon dient:
Una de les raons per les que s’està replantejant el model, és perquè es necessita un reforç tècnic en
l’àrea d’Infància. Els passarem la informació perquè de moment estem mirant de quina manera podem
fer-ho.

DILIGÈNCIA: Aprovada pel Ple Municipal en data 12 de juny de 2019 convocat amb l’únic punt
de l’ordre del dia d’aprovació de l’acta anterior, de la que en dono fe. En Badia del Vallès,
documents signat electrònicament al marge. La secretària municipal. Carmen Coll Gaudens.
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Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada, i per a
constància s'estén la present acta. En dono fe. La secretària. Carme Coll Gaudens amb el vint i
plau de la senyora Eva Menor Cantador.

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa diu:
- He querido entender de las palabras de la señora Encarna, que lo que ha dicho es que se iban a
retirar algunos pero cuando se ha visto el estado, se ha procedido a retirarlos todos. Y le ha dicho
también que en el momento en que esté finalizada la obra, en función de la ubicación se determinará el
número de árboles que se van a plantar. La intención del equipo de gobierno es replantar todos los
árboles para que haya un espacio con sombra y haya un espacio que sea un pulmón verde también
para la ciudad. Ahora mismo, hasta que no esté todo colocado, la técnica de Medio Ambiente prefiere
ser prudente y no determinar si son 10, 15 o 40 y en el momento en el que terminen se procederá al
replantado. La voluntad política es que se replanten todos los que se han quitado. Las especies las
propondrá la técnica en función de los criterios que últimamente estamos teniendo a la hora de plantar
especies y es que sean especies que no generen polen, de fácil mantenimiento y que sean sostenibles
dentro de un entorno urbano.
- Respecto al tema de la tasa ya haré la consulta técnica. En cualquier caso sé que es espacio electoral
y por tanto tenemos que cederlo. No me atrevo a decirle nada sin hacer la consulta técnica
previamente.
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es que se tiene comisión informativa la semana pasada, de esto no se tiene conocimiento, se talan
todos los árboles y en el proyecto de lo que se va a hacer, los datos son muy ambiguos. Es a esto a lo
que yo me refería. Lo cierto es que uno cuando retira, tiene que saber por qué retira y tiene que intentar
tener ya la visión de hacia dónde vamos. Y de no tener conocimiento de cuántos árboles se iban a talar,
porque tampoco en el informe del proyecto de remodelación del parque se dice exactamente la
cantidad de árboles, se habla de algunos árboles porque tampoco se tenía claro, a todos, de ahí a que
en el mismo informe diga vamos a plantar no sé cuántos árboles, te puede dejar la duda. Y esta es la
duda que manifiesto y la petición que le hacía al equipo de gobierno a través del servicio técnico, que
en la medida de lo posible, cuando se pueda, nos hagan llegar la información de lo que se va a hacer.

