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3/2014 

   
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 27 DE MARÇ DE 2014 
 
 
Badia del Vallès, vint-i-set de març de 2014 
 
El Ple de la corporació quan son les divuit hores i vuit minuts, es  reuneix a la sala de sessions 
de l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la  presidència de la  Sra. Eva Menor 
Cantador. 
 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno  PSC 
Sra. Raquel Gracia Peral   PSC 
Sra. Montserrat Jiménez Molina  PSC 
Sra. Montserrat Carbonell Rosell  PSC 
Sr. Antonio Sabariego Guerrero  PSC 
Sr. Antonio Rodríguez Yañez   PSC  
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo  AEB 
Sr. Juan Carlos Santervás García  AEB 
Sra. Cristina Fàbregas Moreno   AEB 
Sra. Montserrat Montañes Navarro  AEB 
Sra. Antonia Escrivà Castellanos  PP 
Sra. Saray Muñoz Contreras   PP 
Sr. Rafael Muñoz Contreras   PP 
Sr. Eusebio Argueta Chica   ICV-EUiA 
Sra. Carme Mateu i Sala   CiU 
Sr. Raul Ortiz Parra    PXC 
 
Assistits pel secretari accidental senyor Miguel Sánchez Laguna, que certifica i l’interventor 
senyor Raúl López Borras.  
 
Oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa i amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre  els 
assumptes de l'ordre del dia: 
 
  
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA A CELEBRAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 27 DE MARÇ DE 2014 A LES DIVUIT HORES 
 
 

I. PART DISPOSITIVA 
 

1. Aprovació d’acta de la sessió anterior 
2. Moció AEB: Per a l’estudi de la municipalització dels serveis públics 

externalitzats de l’Ajuntament de Badia del Vallès 
3. Moció AEB: Requeriments a la Corporació Sanitària Parc Taulí per una gestió 

transparent dels recursos públics 
4. Moció PXC: Per demanar el reforç del control fronterer a Ceuta i Melilla 
5. Assumptes sobrevinguts 

 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL  
 

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

 
 
I. PART DISPOSITIVA 
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1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 
S’aprova sense necessitat de lectura l’acta que va tenir lloc el dia 27 de febrer de 2014, atès 
que tots els membres del consistori disposaven del text. 
 
 
2. MOCIÓ AEB: PER A L’ESTUDI DE LA MUNICIPALITZACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 

EXTERNALITZATS DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 
 
El secretari dóna lectura de la moció presentada per l’AEB. A continuació l’alcaldessa cedeix la 
paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora 
Alcaldessa. Des de l’AEB volem transmetre la màxima rellevància política a la moció que avui 
presentem. Es una moció per a que el Consistori estudii la municipalització dels serveis públics 
externalitzats a data d’avui, per a que sigui el propi Consistori qui directament gestioni i controli 
aquests serveis. Evidentment el fet que l’acord ens emplaci per a una taula d’estudi d’aquests 
serveis municipalitzats, seria paper mullat si no hi ha una real voluntat política de tirar aquest 
projecte endavant. Des de l’AEB ja hem manifestat en diverses ocasions que recolzem aquest 
posicionament com a base ideològica clara. Per què hem portat aquesta moció avui, que vam 
deixar damunt de la taula el mes passat? Doncs perquè entenem que aquesta voluntat política 
per part dels diferents grups parlamentaris municipals, i en particular de l’equip de govern, ara 
sí que es dona. Després del compromís fet en Junta de Portaveus per l’alcaldessa, en aquesta 
primera sessió de la taula per a estudiar aquesta municipalització, doncs podem entrar a 
considerar aspectes tant significatius com la neteja de les dependències municipals, 
considerem que es donen les circumstàncies per a tirar aquesta moció endavant. De tota 
manera creiem igualment que més enllà de l’estudi de cada servei finalitzat a dia d’avui concret, 
aquesta moció pot ser un primer pas per a replantejar quins serveis dona aquesta Ajuntament, 
en quines condicions. No únicament per la qualitat del servei que reben els ciutadans i 
ciutadanes d’aquesta ciutat, sinó també per les condicions laborals dels treballadors i 
treballadores que puguin donar aquest servei. Creiem que el context polític i econòmic i social 
que viu aquesta ciutat és bastant complicat, i que l’estudi de la remunicipalització d’alguns dels 
serveis públics, pot  afavorir i alleugerir aquesta situació social i econòmica que tots vivim”. 
 
Seguidament intervé el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: “Gracias, 
Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC apoyaremos esta moción, ya que nosotros pensamos 
que no se tendría que externalizar ningún servicio público que se pueda hacer desde este 
Ayuntamiento, por lo cual votaremos favorablemente”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Gràcies. Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció confiant en la paraula que ha 
donat l’equip de govern, i així poder confrontar els dos models de gestió, tan municipal com 
extern, i comprovar la viabilitat de municipalitzar que ens pot servir per a garantir uns serveis de 
qualitat, i en aquells casos que s’obtinguin beneficis econòmics, poder-los reinvertir en Badia. 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. El grupo municipal de ICV-EUiA votará favorablemente a 
la propuesta de municipalizar los servicios externalizados, estamos de acuerdo que se haga un 
estudio, sabemos que puede ser complicado y quizá no todos los servicios, pero estamos 
totalmente de acuerdo a que se empiece a hablar y a trabajar este tema, y por eso votamos 
favorablemente la propuesta que hace la AEB”.     
 
A continuació pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa.  La moción que presenta la AEB, que presentó el mes 
pasado, nosotros la veíamos y la vemos favorablemente, incluso el hecho de haberla 
presentado el mes pasado era un compromiso por nuestra parte de haberla votado a favor. 
Sucede que el equipo de gobierno se ha comprometido a poner encima de la mesa un estudio, 
se ha comprometido a hacer gestiones y reuniones para valorar y para trabajar en ese tema, en 
el cual creo que todos estamos de acuerdo. Nosotros no queremos que se externalicen todos 
los servicios, pero tampoco queremos otra empresa como Badia 2004. Queremos un trabajo 
serio, queremos un trabajo constante, y queremos un trabajo duradero, por eso nosotros nos 
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abstenemos en esta moción. Nos emplazamos a seguir adelante en el trabajo, para el próximo 
mes poder tener un borrador y una primera sentada para este trabajo, y dicho esto pes nada, 
que nos abstenemos”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme 
i Medi Ambient, que diu: “ Gracias, Sra. Alcaldesa. Solamente para decir que el grupo municipal 
socialista votará a favor de esta moción, que agradecemos al grupo de AEB que hayan entrado 
en la negociación y que hayamos llegado a este consenso, y estoy convencido de que si 
hacemos un pequeño esfuerzo, pues esta mesa, no de negociación, sino esta mesa de estudio 
o trabajo, funcionará y saldrá adelante”.    
 
L’alcaldessa diu: “Jo per agrair primer que l’AEB hagi acceptat les nostres aportacions que 
venien en el sentit de prendre aquest procés des de la serenor, i tenint en compte també que 
estem en un context normatiu complex que no ens permet de vegades fer totes les coses que 
voldríem fer, i tot això s’ha de posat també a sobre d’una taula perquè tothom tingui totes les 
dades suficients per a saber com engegar aquest procés que no és simple, que és complicat i 
que afecta molts serveis de l’Ajuntament i que tindrà també el seu temps d’estudi i de valoració 
i de posar sobre la taula moltes dades, i també, reitero, en un context normatiu molt complicat”. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’acorda per majoria amb 14 vots a favor (7 PSC, 4 AEB, 1 ICV-
EUiA, 1 CIU i 1 PXC ) i 3 abstencions (PP) el següent acord: 
 
Des del grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB-CAV) ja hem manifestat en 
reiterades ocasions, des que tenim representació al consistori badienc, la necessitat de 
municipalitzar tots aquells serveis que presta l’Ajuntament a la ciutat. Aquest posicionament 
parteix d’una base ideològica a partir de la qual els serveis públics destinats a cobrir 
necessitats bàsiques de la ciutadania no han de ser un negoci. 
 
Creiem que ha de ser el consistori qui directament gestioni i controli serveis públics com la 
recollida de la brossa, la neteja de la ciutat, el lleure educatiu, la neteja de les dependències 
municipals, la jardineria a la ciutat, els treballadors del poliesportiu, les activitats extraescolars... 
i tots aquells serveis que no es corresponen a actuacions puntuals, sinó a serveis bàsics de la 
ciutat que s’han de prestar obligatòriament pel seu bon funcionament. Des del nostre punt de 
vista només s’haurien de poder externalitzar alguns serveis a organitzacions amb finalitats 
socials. 
 
En els darrers anys no només no s’ha fet res per municipalitzar tots aquests serveis, alguns 
dels quals al seu dia ja van ser municipals, sinó que encara se n’han privatitzat de nous. 
 
Des de l’AEB entenem que la gestió directa per part de l’Ajuntament, ja sigui a través del propi 
Ajuntament o d’alguna empresa municipal, és bàsica per assegurar un bon servei així com per 
garantir unes condicions laborals dignes pels treballadors i treballadores d’aquest servei. Des 
del nostre punt de vista, no entenem que haguem de posar una empresa privada a prestar 
aquests serveis, empreses que moltes vegades són filials de grans empreses controlades per 
grans holdings relacionats amb la construcció i l’obra pública que només busquen grans 
beneficis a costa d’empitjorar les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores. 
 
Creiem que no hi ha arguments de pes a favor d’aquestes privatitzacions que puguin justificar 
l’encariment de la prestació d’aquests serveis. Un encariment provocat pel pagament del 21 % 
d’IVA i del benefici empresarial. Entenem que aquest 25 o 30 % de sobre cost sobre tots els 
serveis s’hauria de dedicar a millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores i a 
estalviar una part d’aquestes despeses per part de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, des del grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia (AEB-CAV) 
proposem al Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. No prorrogar cap dels contractes de serveis externalitzats a no ser que hi hagi un acord 
del Ple Municipal al respecte. 
 
Segon. Iniciar, com a mínim, un any abans de la finalització de cada un dels contractes dels 
serveis externalitzats un estudi sobre els costos de gestionar públicament, ja sigui directament 
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des de l’Ajuntament o a través d’una societat municipal, el servei. Aquest estudi haurà d’estar 
acabat i a disposició dels grups municipals i la ciutadania com a mínim 8 mesos abans de que 
finalitzi el contracte i s’haurà de debatre, com a mínim, en comissió informativa. 
 
Tercer. Constituir una taula de treball per analitzar tots i cadascun dels contractes de serveis 
externalitzats en vigor que es reunirà per primer cop al mes d’abril per iniciar l’estudi de costos i 
la viabilitat de municipalitzar els serveis externalitzats i propiciar el debat polític i ciutadà al 
voltant d’aquest tema tot elaborant la planificació i calendarització dels processos de 
municipalització acordats. 
 
 
3. MOCIÓ AEB: REQUERIMENTS A LA CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ PER UNA 

GESTIÓ TRANSPARENT DELS RECURSOS PÚBLICS 
 
El secretari dóna lectura de la moció presentada per l’AEB. A continuació l’alcaldessa cedeix la 
paraula al senyor Juan Carlos Santervás, regidor del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Gracias. En primer lugar agradecer las aportaciones que han hecho a esta Moción el PSC y 
CiU, aunque la de este último partido no la hemos recogido al final, pero de todas maneras 
agradecer. Esta moción nos la hizo llegar la Plataforma en defensa de la sanidad pública del 
Vallès, y desde la AEB la hemos presentado con la intención de, aparte de estar en contra de 
las privatizaciones que se están realizando en el Taulí, el hecho de que dentro de la lógica de 
privatizaciones no hay nada de transparencia ni en cifras ni en número, ni en lo que cobran las 
empresas, ni en número de pacientes. Es decir, que aparte de lo primero estar en contra de las 
privatizaciones, lo  mínimo que podrían hacer es que haya una cierta transparencia en la 
gestión. Es lo que se pide básicamente en esta moción”. 
 
Seguidament intervé el senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: “Gracias, 
Sra. Alcaldesa. Decir que desde PXC creemos que la sanidad ha de ser pública y gratuïta, por 
lo cual votaremos a favor esta moción. Está claro que de la manera que vamos con los recortes 
cada vez más quieren lograr que la sanidad sea privada y de pago, por lo cual nosotros 
votaremos a favor”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Des del grup municipal de CiU votarem a favor 
d’aquesta moció, donat que hem estat fem estudis del tema del Consorci, i ens hem adonat que 
hi ha una debilitat en el control pressupostari. Una manca de procediments en el control de 
l’execució de la despesa farmacèutica. Grans desviaments en les obres de l’hospital de 
Sabadell, i en els procediments de contractació unes grans mancances. Apart, que no s’aplica 
el pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, aprovat que com a 
consorci participant majoritàriament per la Generalitat, li és d’aplicació. Per tot això, estem 
d’acord amb aquesta moció”.  
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. ICV-EUiA dará apoyo a esta propuesta. Es más, recientemente 
en sesión parlamentaria hemos interpelado al Conseller Boi Ruiz por este tema de la mala 
gestión del Servei Català de la Salut, i sobre todo de la malversación de fondos y de los 
negocios o de los chanchullos privados que este personaje tiene con el Taulí”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa.  Ante todo quiero decir que el contenido de esta moción ha 
sido valorado y estudiado, al final llegando a la conclusión ayer, y queremos destacar sobre 
esta moción algunos atesos de la misma. El Consorcio hospitalario del Parc Taulí es un 
consorcio hospitalario que el 50% es público y el 50% es privado, con lo cual la parte pública, 
que siempre ha sido así desde su fundación, y la parte privada siempre ha sido así, la mitad de 
la empresa la lleva el.............o sea la gestiona la Generalitat , con lo cual todas las gestiones, 
presupuestos, datos económicos, figuran en la Generalitat. Y a través de nuestros 
parlamentarios y de nuestros representantes, podemos acceder a ellos. La parte pública. La 
parte privada lógicamente, como cualquier empresa privada, despida trabajadores, tenga mala 
gestión, tenga lo que sea, no podemos acceder ni podemos obligarles a que nos den esos 
documentos, porque son privados. 
Ustedes hablan de recortes de los servicioss sanitarios: camas, quirófanos, derivaciones hacia 
otros centros, pruebas, intervenciones quirúrgicas, despidos de profesionales, supresión de 
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camas, etc. etc. etc. Por un lado esto estos cierres cada año se hacen, la parte pública y la 
parte privada, porque hay unos cierres que son obligados, que son cierres porque las salas, los 
centros, las plantas necesitan pintura, los quirófanos necesitan esterilización. Requieren de 
unos días porque se hacen techos, paredes y demás, y requieren de unos días que estén 
cerrados. La parte pública, la de la Generalitat, comentó al consorcio hospitalario que tenían 
que recortar 3.000.000 de euros, por el Real Decreto-Lei del Gobierno, con lo cual lo que 
decidieron en acta, en asamblea, en reunión del consorcio, fue el mes de vacaciones. Aquellos 
servicios, tanto de consulta externa como interna, cerrarlo, con lo cual no se daba el servicio, 
evitaban hacer las suplencias tanto de profesionales como de servicio de limpiezas, etc., y ese 
dinero lo ahorraban para la parte que les era reclamada, con lo cual ese dinero mediante estos 
recortes, que entendemos que los ha marcado la ley, pues los han gestionado  y los han 
aplicado, otra cosa es que se esté en contra del Decreto-Ley, que tenemos toda la paciencia 
del mundo para admitirlo. 
En cuanto a otros centros, el Hospital General de Catalunya lleva años, pero años, negociando 
con el Consorcio. Se derivan pacientes y de hecho se llegó a este acuerdo, los datos que nos 
llegaron ayer por la tarde eran de hace 17 años, precisamente para descongestionar porque ya 
estaba congestionado el Parc Taulí, con lo cual no se están derivando ahora porque no haya 
suficientes medios como para atenderles, porque las patologías sean diferentes, porque nos 
queremos quitar de encima, siempre se han estado derivando dependiendo de las patologías, 
al Hospital General de Catalunya. Los trabajadores y trabajadoras del Parc Taulí, con la 
atipicidad de la empresa privada pública, los trabajadores tienen las mismas connotaciones, 
con lo cual tiene una mutua privada en caso de que están enfermos o tienen algún tipo de 
enfermedad. Pero por otro lado les aplican el recorte del Decreto Ley de su sueldo. Este tema 
está en via judicial, porque si por un lado son públicos para poder recortarles un tanto por 
ciento de su sueldo, también deberían de serlo para otras cosas, con lo cual este tema, puesto 
que está en via judicial no voy a profundizar en el.  
Hay un apartado que esto ya es el cuarto atès, en el cual dice “atès que les derivacions de 
pacients es realitzen en funció de criteris de benefici empresarial pels centres privats, excloent, 
per exemple, patologies oncològiques que suposen una elevada despesa econòmica, i que fins 
i tot es produeixen retorns de pacients cap a l’Hospital Taulí quan els hospitals privats tenen 
complicacions amb les intervencions o detecten que els tractaments suposaran més despesa 
de la prevista”. Esto no se puede decir. A no ser que se tengan pruebas de ello. Lo que se lee 
entre líneas es muy grave. Es gravísimo. Y no quiero entrar en la parte personal, pero...bien, 
piden una serie de datos, piden una serie de documentación, para concluir en los acuerdos que 
piden de la empresa pública entiendo, claro el Consorcio Hospitalario del Parc Taulí, no es el 
Taulí simplemente. Tengamos en cuenta que es Can Rull, que es caps d’atenció primària, salut 
mental, el Taulí propiamente, Sabadell gent gran, Odiart, La Albada, atención dependencias, y 
alguno más que seguramente me debo de olvidar. Por todo ello y bueno, esta formación 
política entiende que si se quiere ir contra la ley de Sanidad pues lo dicho, que con toda la 
paciencia del mundo lo entendemos y lo respetamos, pero la forma, el contexto de esta moción 
no podemos compartirla y por ello votaremos en contra”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Montserrat Carbonell, regidora de Benestar Social, que 
diu: “Jo havia preparat una petita intervenció, però m’he quedat una miqueta...perquè a veure, 
per molt part privada o pública que hi hagi, estan donant un servei públic que s’està pagant 
amb els nostres diners, i que es la nostra salut. Jo li puc posar un exemple molt recent. Fa una 
setmana es tancava la vuitena planta del Parc Taulí. A la pregunta per què? Fan reformes o 
arreglen? No. Perquè així estalviem. I urgències així. I així es un cop, i un altre, i un altre i un 
altre. Reformes no en fan, manteniment no en fan. I només que anem al Taulí  ja ho veiem. Van 
arreglar una planta, n’han arreglat una altra, però això amb molts d’anys. Li poso un altre 
exemple. Operacions d’hèrnies discals. Hi ha una llista d’espera d’entre 2 i 5 anys, i més. I el 
més greu, el que a mi més em crida l’atenció de tot això es que el senyor Joan Martí, que es el 
director del Parc Taulí, diu que no hi ha aquesta llista d’espera a causa de la crisi, no ha estat 
causada per això. No ha dit perquè, però no ha dit que sigui culpa de la crisi. I ell mateix ha dit 
que per a poder avançar una miqueta en aquestes llistes, estan desviant els pacients a la 
clínica del Vallès, l’antiga Aliança. Exacte, la privada. Bueno, aquests diners que es paguen a 
la privada, sigui la clínica del Vallès, sigui l’hospital de Catalunya, sigui el que sigui, per què no 
es queden en el servei públic? En el Parc Taulí per exemple. Està clar que donarem 
recolzament a aquesta moció, ahir precisament va haver-hi la comissió de seguiment de 
serveis del Consell Municipal de la Salut, on els hi va fer arribar, i donant també el recolzament 
total a aquesta proposta, i està clar que demanarem tot això i el que faci falta perquè estigui tot 
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clar, i perquè quedi clar en què es gasten els nostres diners públics i els privats jo crec que si 
és finançat, també tenim dret a saber”. 
 
 A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Carlos Santervás, regidor del grup 
municipal de l’AEB, que diu: “Seré breve. Primero eso, que si el servicio que se está dando es 
un servicio público, tiene que haber un control de esa gestión privada. Es más, aunque fuera 
privada, es decir por la lógica de que lo que es privado no se controla, nos ha llevado 
previsamente a la situación de crisis que tenemos ahora. Es decir, aunque todo fuera 
totalmente privado y un servicio totalmente privado, se tiene que controlar. Pero es que aparte 
es un servicio público del que estamos hablando. Después el tema de las vacaciones, la salud 
si te pones enfermo no entiende de vacaciones. Decir que estoy de vacaciones pues es más 
justificable que se recorte. Pues la gripe, las enfermedades, las caidas, no entienden de 
vacaciones. Y luego lo que afirma la moción, vuelvo a repetir que nos lo ha pasado la 
Coordinadora de Salut pública que tendrá los datos, que no se lo inventará. Es decir, la AEB no 
los tiene aquí ahora mismo, no lo podemos justificar pero la gente que nos lo ha pasado son 
gente que lleva trabajando para la sanidad pública del Vallès i de Catalunya ya bastantes años. 
Lo dice claramente, es que es asi. Las intervenciones mèdicas más complicadas con 
precisamente las que las empresas privadas no quieren, es así, eso está más que 
comprobado. Y no lo dice entre líneas, lo dice claramente y es así. Las más complicadas no las 
quieren porque no les salen rentables, y es así. Nada más”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. A mi em sobta que en el conveni que s’estableix entre el 
Parc Taulí y l’Hospital General de Catalunya, es que l’Hospital General de Catalunya en aquest 
conveni diu que ha d’atendre els malalts crítics derivats del SEM que eventualment no hagin 
pogut ser atesos en els centres de l’ASHUP. Això qui ho valora? En primer lloc. I la Sindicatura 
de Comptes explica que en el conveni fixa uns objectius mínims pels treballadors del Parc Taulí 
desplaçats a l’Hospital General de Catalunya, i fina una retribució variable de 15.000 euros en 
funció dels pacients derivats a l’Hospital General de Catalunya. No en tenim prou amb 
derivacions a hospitals privats?”                      
A continuació pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa.  En cuanto a la lista de espera, si es cierto que se ha 
alargado, porque se han reducido consultas externas, y lógicamente...a ver, tampoco os voy a 
ser ni voy a adoptar aqui el papel de defensora del Consorcio Hospitalario, ni mucho menos, ni 
de la parte pública ni de la parte privada. Lo que pretendo hacer entender es que hay cosas 
que no se pueden decir, y hay informaciones que se deben de tener. Y que tampoco lo blanco 
es tan blando ni lo negro es tan negro. Que no todos los profesionales del Parc Taulí no todas 
las listas de espera, ni todos los recortes ni todo es debido a lo mismo. Siempre ha habido 
listas de espera. Pueden haber sido de dos meses, de ocho o de un año, porque siempre las 
ha habido. El Hospital General de Catalunya siempre ha colaborado con el Parc Taulí, no 
únicamente con aquellos casos más críticos o más costosos porque los demás no son 
rentables. O sea, no se puede hablar en esos términos de la salud, si son rentables o no son 
rentables, es salud y punto, y se derivan aquellos centros que disponen de la maquinaria 
necesaria como para poder afrontar la patología de esa persona, porque recordemos que por 
ejemplo en los casos de oncología, no hay maquinaria de radioterapia, en cambio en el 
Hospital General de Catalunya si, con lo cual la derivación es obvia. No ahora, hace muchos 
años. Que yo no estoy aquí para discutir, pero realmente el contexto del respeto ante todo, es 
algo que todos tenemos que tener en cuenta, seamos de donde seamos”. 
 
A continuació l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Carlos Santervás, regidor del grup 
municipal de l’AEB, que diu: “Muy breve. Que lo último que acaba de decir estamos de 
acuerdo, es que es precisamente lo que pide la moción. Queremos saber realmente esa lista 
de espera cuanta gente se va a...es que el problema es que no hay transparencia. Dice la 
moción que van a rechazar ustedes, es precisamente lo que acaba de afirmar, es que 
queremos saber esos datos y es que no los sabemos. Lo sabeis vosotros y lo sabemos 
nosotros, es que el problema es ese. Lo que pide la moción son datos, cuanta gente en la lista 
de espera, cuanta gente se llevan, cuanto dinero cobran, cuanto...”  
 
Sotmesa la proposta a votació s’acorda per majoria amb 14 vots a favor (7 PSC, 4 AEB, 1 ICV-
EUiA, 1 CIU i 1 PXC ) i 3 abstencions (PP) el següent acord: 
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Atès que les ciutadanes i els ciutadans de Badia del Vallès tenim com a centre hospitalari de 
referència e la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. 
 
Atès que el servei hospitalari a l’Hospital Taulí ha patit importants retallades en els darrers 
anys, com són acomiadaments de professionals, tancament de quiròfans i supressió de llits. 
 
Atès que en paral·lel a aquesta política de retallades en els serveis sanitaris, s’han incrementat 
les derivacions de consultes, proves i intervencions cap a centres hospitalaris privats, 
especialment l’Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès, ambdós centres finançats 
amb diners públics per posteriorment cedir la seva gestió a la multinacional Grupo IDC Salud 
(abans Grupo Capio Sanidad). 
 
Atès que les derivacions de pacients es realitzen en funció de criteris de benefici empresarial 
per als centres privats (excloent, per exemple, patologies oncològiques que suposen una 
elevada despesa econòmica), i que fins i tot es produeixen retorns de pacients cap a l’Hospital 
Taulí quan els hospitals privats tenen complicacions en les intervencions o detecten que els 
tractaments suposaran més despesa de la prevista. 
 
Atès que part del personal sanitari de l’Hospital Taulí està realitzant actualment intervencions i 
guàrdies en els citats centres hospitalaris privats, en el marc d’uns convenis de col·laboracions 
que no són públics. 
 
Atès que aquesta reducció en els serveis sanitaris hospitalaris públics ve a sumar-se a les 
retallades patides a nivell d’atenció primària, urgències i especialistes. 
 
Atès que les retallades només serveixen per deteriorar i desmantellar els Serveis Públics i 
potenciar la sanitat privada. S’estan aplicant polítiques de desmantellament de la Sanitat 
Pública en ares d’afavorir la Sanitat Privada. 
 
Atès l’imperatiu democràtic de gestionar de forma transparent els recursos públics. 
 
Per tots aquest motius proposem al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Requerir a la Corporació Sanitària Parc Taulí informació detallada sobre el pressupost 
d’aquesta corporació, tant dels ingressos com de les despeses, des de l’any 2010. 
 
Segon. Requerir a la Corporació Sanitària Parc Taulí el detall dels convenis actualment en vigor 
amb centres hospitalaris privats, com l’Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès, 
que regules les condicions econòmiques i organitzatives de cessió de treballadors i 
treballadores del Taulí cap als hospitals privats, derivacions de pacients (inclòs el llistat de 
patologies que es deriven) cap a aquest centres privats, i qualsevol altre mecanisme de 
cooperació entre aquests centres hospitalaris. 
 
Tercer. Requerir a la Corporació Sanitària Parc Taulí còpia de les actes del seu Consell de 
Govern des de l’any 2010. Alhora, que les properes convocatòries de dit Consell de Govern es 
facin de forma pública i transparent, i que hi tinguin representació tots els municipis de la seva 
àrea d’influència, sindicats del sector sanitari i plataformes ciutadanes que treballen per la 
defensa de la Sanitat Pública. 
 
Quart. Requerir a la Corporació Sanitària Parc Taulí un llistat de totes les empreses externes 
amb les que existeixen contractes de provisió de material o serveis. 
 
Cinquè. Requerir a la Corporació Sanitària Parc Taulí un informe comparatiu anual de les llistes 
d’espera per a cada una de les especialitats des de l’any 2010. 
 
Sisè. Posar a disposició dels grup municipals i dels membres del Consell Municipal de Salut la 
documentació proporcionada per la Corporació Sanitària Parc Taulí en resposta als 
requeriments dels acords anteriors de la present moció. 
 
Setè. Informar d’aquests acords a la Corporació Sanitària Parc Taulí.    
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4. MOCIO PXC: PER DEMANAR EL REFORÇ DEL CONTROL FRONTERER A CEUTA I 

MELILLA 
 
El secretari dóna lectura de la moció presentada per PXC. A continuació l’alcaldessa dóna la 
paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de PXC, que diu: “Gracias, Sra. 
Alcaldesa. Desde PXC presentamos esta moción ya que nosotros siempre nos hemos 
posicionado en contra de la inmigración ilegal, y más si estos inmigrantes que quieren entrar a 
nuestro país lo quieren hacer por la fuerza y de forma violenta. Por eso lo que pedimos es la 
defensa de nuestras fronteras con todos los medios que sean necesarios. Y antes de que digan 
que es racismo y xenofobia, empezando porque en un estado de derecho es imprescindible el 
cumplimiento de sus leyes, y la Ley de Extrangería no es una excepción, y mientras tengamos 
una tasa de paro por encima del 25% de la población, acoger más inmigrantes es una 
irresponsabilidad por parte del gobierno. Los CETI están desbordados. Por lo cual, 
presentamos esta moción para que se ponga una solución a lo que aunque no quieran ver, es 
un grave problema”.    
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Gràcies, senyora Presidenta. A veure, nosaltres demanem un protocol per a prevenir, 
reprimir i sancionar el comerç de persones. Aquí es barregen en aquesta moció, conceptes 
com es el reforç del control fronterer en el que podríem estar d’acord per a preservar la 
integritat física dels immigrants, però el que no podem fer és lligar la immigració amb la 
delinqüència, i el fet de que venen per a cobrar prestacions socials i que fomenten l’atur. El que 
hem de fer és promoure la immigració legal i la integració dels immigrants. I el que sí que volem 
es que es demanin tots els informes de les morts que es van produir a mans teòricament dels 
cossos militars, que no es la forma adequada d’actuació”.  
 
A continuació pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa.  En relación a los sucesos acaecidos en la frontera 
últimamente, desagradables y lamentables, consideramos que la Unión Europea está 
investigando el tema y consideramos que es una fuerza superior, que marcará y determinará si 
acaso aquello que corresponda. Por otro lado, consideramos que el gobierno de España está 
tomando medidas y actuando en la manera que cree, que creemos que son correctas, con lo 
cual nosotros votaremos en contra de esta moción”. 
 
Seguidament intervé la senyora Cristina Fabregas, regidora del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. En un inici la nostra voluntat era expressar tota una sèrie 
d’arguments en contra d’aquesta moció. En principi hi ha afirmacions incorrectes en aquesta 
moció. Actualment no hi ha un efecte crida, perquè no hi ha procés de regularització, no s’han 
de preocupar. El PP no farà cap procés de regularització sinó tot el contrari. Per tant, no pateixi. 
No pateixin per aquí. Això que vostès anomenen “assalt massiu d’immigrants” no ve provocat 
per un efecte de crida, sinó per la desesperació més absoluta. Sap, vostè? Es la gana. Es la 
gana i la misèria el que fa això, o sigui si vostè s’imagina que algun d’aquests immigrants ve 
aquí a jugar al golf, està molt equivocat. Aquesta gent ve perquè te molta gana i perquè estan 
molt desesperats.  
En segon lloc procés de regularització a Espanya n’hi ha hagut més de dos. Hi ha hagut 
bastants més. El que vostès tampoc diuen en aquesta moció es que gràcies a aquests 
processos de regularització s’han elevat els números de cotitzants a la Seguretat Social, i s’ha 
produït superàvit en aquesta administració. D’això tampoc en parlem perquè tampoc ens 
interessa. 
De la segona cosa que en voldríem parlar es de la falta d’humanitat. De la pudor a falta 
d’humanitat que fa aquesta moció, perquè vostès parlen d’immigrants com si fossin un ser 
estrany. Doncs miri sap que li dic, que son persones. Per sobre de tot son persones, i no son 
130 els que s’han mort per venir a Espanya, son moltíssims més. I no ens facin creure que els 
interessen perquè no els interessen, perquè les seves mocions les coneixem tots, i el que 
vostès volen ho sabem tots, i a vostès el que els hi passa es que no els hi agraden les 
persones. Doncs sap que li dic? Que nosaltres, a les persones, vostès tampoc ens agraden i 
votarem en contra”     
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme 
i Medi Ambient, que diu: “ Gracias, Sra. Alcaldesa. Normalmente el grupo municipal socialista 
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no contesta, no argumenta el sentido de voto cuando Plataforma presenta una moción para no 
dar pábulo a sus posicionamientos, ni alimentar el sentimiento de victimista que pueda generar 
en un momento dado, que todos le  manifestemos al unísono que no tiene usted razón, pero en 
este caso yo creo que se han hecho algunas...la moción recoge algunas cosas que son 
inciertas, otras que rozan yo creo que lo ilegal, pero que de todas formas si que me gustaría 
añadir a lo que ha dicho la compañera Cristina hace un momento algunas cosas. En primer 
lugar la emigración, esta gran avalancha de emigración que nos llega por las fronteras, no nos 
llega por Ceuta y Melilla, ni nos llega en patera, nos llega en los aeropuertos. Normalmente la 
gente que viene o intenta saltar esa valla, con todas esas medidas de seguridad tan 
humanitarias, como son las cuchillas, o llegan en pateras, llegan pues como le han dicho, con 
una situación en la que no tienen nada que perder. No tienen nada que perder en sus casas, lo 
han perdido todo. Luego hablar de que la emigración es sinónimo de inseguridad, de 
delincuencia, de que nos van a robar...de que nos van a quitar el puesto de trabajo, de que el 
paro...como tenemos un 25% de paro no dejemos que vengan emigrantes porque es que son 
ellos los que nos generan el paro, pues es otra falacia, es una falsedad como un casa de 
grande, entre otras cosas porque como bien le han dicho España ha tenido la gran fortuna de 
que ha sido receptora de emigración, que gracias a esa emigración la Seguridad Social y las 
pensiones de muchos de nuestros mayores han estado aseguradas y que han sido el motor de 
la economía española durante mucho tiempo. Y eso ha sido gracias a esos emigrantes que 
llegaban aquí para robarnos, entre comillas lo de robarnos. Luego usar o plantear usar al 
ejército para defender nuestras fronteras, me parece que primero no nos conocemos la 
Constitución, segundo no entendemos la legalidad, y tercero creo que no es una cuestión 
humanitaria ni de defensa, sino que es más bien una apología de la aniquilación del emigrante. 
Entonces yo creo que el ejército tiene que estar para lo que tiene que estar, que no es para 
defender las fronteras de la gente desesperada, luego si queremos podemos discutir para que 
está el ejército y si es necesario, pero no está para eso, esa no es su función. Y por último 
lamentar que le hayamos dedicado tanto tiempo a PXC en un Pleno municipal, y decir que el 
PSC votará en contra como siempre hace”. 
 
L’alcaldessa diu: “Aquesta moció reflexa el que hem mantingut ple rere ple, es un partit que 
defensa el que defensa. Em sembla una falta de respecte en tots els sentits la moció. Primer 
perquè bueno, ho hem dit moltes vegades, les persones no son il.legals, en qualsevol cas son 
els fets o les accions, però les persones no son il.legals. I em sembla una falta de respecte 
perquè disfressar la protecció o el paternalisme d’aquesta moció, es com la frase de “te pego 
porque te quiero”, que sona a determinades conductes de determinades èpoques, en 
determinats països d’Europa i en aquests país també durant molts d’anys, hi ha conductes que 
son molt perilloses, i jo crec que és un element a reflexionar, perquè fa una mica de pudor tot 
aquest tipus de plantejament. Sr. Raul Ortiz, si vol continuar defensant la seva moció. Li passo 
la paraula”. 
 
A continuació l’alcaldessa dóna la paraula al senyor Raul Ortiz, regidor del grup municipal de 
PXC, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Desde PXC lo que pedimos es la defensa de nuestras 
fronteras, y el ejército tiene que velar por la seguridad del territorio español, y lo que están 
haciendo es entrar por la fuerza en territorio español. Entendemos que ustedes puedan 
defender a los emigrantes, pero no me digan que hay emigrantes, que habrán visto las 
imágenes en la tele, que entran tirando piedras, botellas a la guardia civil, porque eso se ha 
visto también en imágenes. ¿Están de acuerdo con eso? La ley no la ha puesto PXC, la Ley de 
Emigración no la ha hecho PXC. Nosotros estamos diciendo...no, la hubiéramos hecho más 
restrictiva. También decir que como decíais siempre que PXC que vamos locos para votarnos 
una moción a favor, que presentamos mociones...no, no, no. Seguimos en nuestra línea, no 
nos hemos olvidado. Primero los de casa. Hombre, no vamos a cambiar eso ahora”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Montserrat Montañés, regidora del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies. Jo només dedicaré unes paraules d’una coneguda cançó de Jaume 
Sisa que diu “passeu, passeu, que casa meva és casa vostra, si es que hi ha casa d’algú”.  
 
Sotmesa a votació, és rebutjada per majoria amb 16 vots  (7 PSC, 4 AEB, 3 PP, 1 ICV-EUiA, 1 
CIU) i 1 vot a favor (PXC) la moció següent: 
   
Atès que Ceuta i Melilla han esdevingut punts fronterers que registren assaltaments massius 
d’immigrants que burlen les tanques que separen el Marroc d’ambdues ciutats per accedir de 
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manera irregular a Espanya i Europa. L’estimació del Ministeri de l’Interior ha xifrat en 8.602 els 
intents d’entrades d’immigrants per la tanca fronterera de Ceuta i en 20.951 els de la tanca de 
Melilla entre els anys 2005 i 2012. L’any 2013 els intents per arribar clandestinament a Ceuta i 
Melilla des del Marroc van augmentar un 64 % respecte l’any anterior. La Guàrdia Civil va 
comptabilitzar 1.667 casos d’immigrants que van provar passar irregularment a ambdues 
ciutats autònomes. En els dos primers mesos del present any ja s’ha registrat l’entrada de 574 
immigrants irregulars a través de la tanca fronterera de Melilla en almenys cinc intents d’assalt 
massius protagonitzats per prop de 3.000 immigrants. A Ceuta també s’han registrat intents 
d’entrades massives per part de prop d’un miler d’immigrants. 
   
Atesa la violència que ha caracteritzat algunes de les recents entrades irregulars d’immigrants 
a Ceuta i Melilla, en què han tingut lloc llançaments de pedres, pals i ampolles per part dels 
assaltants contra agents de la Guàrdia Civil, resultant-ne ferits tres d’ells. 
 
Atès que les regularitzacions massives d’immigrants tenen un efecte crida que fomenta 
l’arribada de més immigrants il·legals. Premiar amb el permís de residència els qui accedeixen 
de manera clandestina a un país no frena l’arribada d’immigrants irregulars, ans el contrari, 
l’exposa a patir una major pressió migratòria en el futur. Les regularitzacions massives portades 
a terme pel Govern d’Espanya els anys 2001 (PP) i 2005 (PSOE) han obert les portes a 
l’arribada de més immigrants il·legals que , atrets pel descontrol en la gestió del fenomen 
migratori, han entrat de manera clandestina a l’espera d’obtenir permisos de residència. 
 
Atès que el Govern del Marroc ha notificat al Govern d’Espanya que podrien estar a l’espera 
d’assaltar les tanques frontereres de Ceuta i Melilla milers d’immigrants indocumentats que es 
troben amagats a campaments improvisats en el massís del Gurugú, així com a les muntanyes 
d’Afrah i Selouane. Enfront una amenaça d’aquesta envergadura cal destinar els efectius i 
mitjans necessaris per dur a terme les tasques de control i vigilància i repel·lir els intents 
d’entrada irregulars en els perímetres fronteres de Ceuta i Melilla, que s’estenen al llarg de 8,2 i 
11 quilòmetres respectivament. 
 
Els recursos que la UE destina a la vigilància de les fronteres són insuficients i l’Associació 
Unificada a Ceuta ha manifestat l’escassetat de material amb què compta l’Institut Armat, a 
més de qualificar de “remei casolà” l’enviament d’agents antiavalots a Melilla que ni tan sols 
podran per fer servir les eines de treball reglamentàries. Cal posar en marxa mesures 
dissuasòries que posin de manifest la inviolabilitat de les fronteres de l’Estat Espanyol. 
Atès que Espanya travessa una greu situació econòmica amb una taxa d’atur superior al 25% 
pèrdua progressiva de poder adquisitiu dels sous i un augment del nombre de famílies sota el 
llindar de la pobresa. La capacitat d’acollida està desbordada i llançar un missatge d’esperança 
i de possibilitat de millora a persones en situació de desesperació i misèria constitueix una 
irresponsabilitat i un engany. 
 
Atès el drama humà que implica la immigració il·legal en tant que ha comportat la mort de 
moltes persones per cansament, ofegades a la mar, o bé deshidratades. El passat any 2013, 
130 immigrants van morir tractant d’arribar a Espanya. 
 
Atès que la immigració il·legal és en gran mesura una avantsala de la delinqüència, perquè els 
immigrants irregulars no poden obtenir un permís de treball i per tant troben en els furts i els 
robatoris una de les poques vies per assegurar la pròpia manutenció. En cas de treballar ho fan 
de manera irregular, sense cap garantia per fer respectar els seus drets laborals, i estan 
exposats a l’explicació a mans d’empresaris que busquen fer negoci a costa de la misèria i la 
indefensió d’aquestes persones. D’altra banda acudeixen a l’Administració per negoci a costa 
de la misèria i la indefensió d’aquestes persones. D’altra banda acudeixen a l’Administració per 
beneficiar-se d’un sistema de protecció social que no han contribuït a generar. 
 
El grup Municipal de Plataforma per Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Instar el Govern d’Espanya a adequar l’Acord entre el Regne d’Espanya i el Regne del 
Marroc relatiu a la circulació de persones, el trànsit i la readmissió d’estrangers entrats 
il·legalment, així com la Llei d’estrangeria, per tal de possibilitar la devolució immediata dels 
immigrants il·legals procedents del Marroc interceptats a territori espanyol. 
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Segon. Instar el Ministeri de Defensa a planificar el desplegament de les Forces Armades amb 
el nombre d’efectius i equipaments necessaris per frenar la forta pressió migratòria clandestina 
que té lloc a la frontera de Ceuta i Melilla amb el Marroc. 
 
Tercer. Manifestar a la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona el suport d’aquest 
Ajuntament per les actuacions dutes a terme a Ceuta i Melilla en resposta als assalts 
d’immigrants que tracten d’arribar a Espanya i Europa burlant la legislació i agredint els agents 
de l’Institut Armat.       
 
 
II. CONTROL A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 
 
 
1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA DE LA NÚMERO 52/2014 FINS 
LA 120/2014 
 
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
 
Núm. 52/14, d’11 de febrer, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 14005719 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. 53/14, d’11 de febrer, d’aprovar el fraccionament dels pagaments de deutes tributaris a 
diferents contribuents. 
 
Núm. 54/14, d’11 de febrer, de concessió de llicència urbanística núm. 2014/001, a la Sra. 
Abigail Galán Camarero, per a l’arranjament del local comercial núm. 78, situat a l’av. 
Cantàbric, 5. 
 
Núm. 55/14, d’11 de febrer, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 10 de febrer 
de 2014. 
 
Núm. 56/14, d’11 de febrer, de deixar sense efecte la llicència d’obres núm. 2013/075, a favor 
del senyor Abdelmounim Lasseri. 
 
Núm. 57/14, d’11 de febrer, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial núm. 2/2014, 
atesa la reclamació presentada per una ciutadana per haver sofert una caiguda a la via pública. 
 
Núm. 58/11, d’11 de febrer, de concessió de llicència urbanística núm. 2014/002, a la Sra. M. 
Luisa Sánchez Corbalán, per a l’arranjament del local comercial núm. 28, situat a l’av. 
Cantàbric, 33. 
 
Núm. 59/14, d’11 de febrer, d’aprovar i subscriure un conveni per a la formació pràctica amb el 
Centre de Secundària Institut de Badia del Vallès. 
 
Núm. 60/14, d’11 de febrer, d'aprovar I'expedient núm. 03/2014, de generació de crèdits a 
partides pressupostàries de l' exercici de 2014. 
 
Núm. 61/14, d’11 de febrer, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros al senyor Blas Rojo 
López, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de març de 2014. 
 
Núm. 62/14, d’11 de febrer, de disposició de vacances pendents a diferents treballadors. 
 
Núm. 63/14, d’11 de febrer, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros a la senyora Carme 
Colomer Besga, sense interès i a compte de la paga extraordinària d’estiu de 2014. 
 
Núm. 64/14, d’11 de febrer, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros al senyor Iván Villén 
Ortiz, sense interès i a compte de la mensualitat del mes de març de 2014. 
 
Núm. 65/14, de 12 de febrer, de concessió a la senyora Diana López Shaghaghi llicència per a 
la tinença i conducció de gos potencialment perillós. 



 12 

 
Núm. 66/14, de 12 de febrer, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/012, a ENDESA 
Distribución Eléctrica, SLU, per a la reposició i tancament de la rasa per l’estesa de línia 
subterrània de mitja tensió a l’av. Eivissa/carrer de Mallorca. 
 
Núm. 67/14, de 12 de febrer, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/114, a ENDESA 
Distribución Eléctrica, SLU, per a la reposició i tancament de la rasa per l’estesa de línia 
subterrània de baixa tensió a l’av. Eivissa/carrer de Mallorca. 
 
Núm. 68/14, de 12 de febrer, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/114, a ENDESA 
Distribución Eléctrica, SLU, per a la reposició i tancament de la rasa per l’estesa de línia 
subterrània de mitja i baixa tensió a l’av. Mediterrània amb Plaça Montjuic. 
 
Núm. 69/14, de 13 de febrer, de suspendre el contracte laboral amb la senyora Susana Damián 
Ayala, donant compliment a l’ofici de l’INSS, per finalització del període d’IT, amb efectes del 
dia 1 de febrer de 2014. 
 
Núm. 70/14, de 17 de febrer, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 17 de febrer 
de 2014. 
 
Núm. 71/14, de 17 de febrer, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/118, a ENDESA 
Distribución Eléctrica, SLU, per a la reposició i tancament de la rasa per l’estesa de línia 
subterrània de mitja tensió al C/ Saragossa i C/ Mallorca. 
 
Núm. 72/14, de 17 de febrer, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 14006769 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. 73/14, de 17de febrer, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/003, a la senyora 
Eva M. Gutiérrez Tapia, per a la unificació de tres armaris de paret en el seu habitatge de l’av. 
Eivissa, 1, 10 A. 
 
Núm. 74/14, de 20 de febrer, de concessió d'ajuts de fons social segons Conveni i Acord 
regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, corresponents al mes 
de febrer de 2014. 
 
Núm. 75/14, de 20 de febrer, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 14008181 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. 76/14, de 20 de febrer, d’aprovar la despesa de 555,00 euros en concepte de quotes 
ordinàries a la comunitat de propietaris de l’av. Eivissa, 12, immoble on està ubicat el local 
comercial núm. 115. 
 
Núm. 77/14, de 20 de febrer, d’aprovar la despesa de 75,00 euros en concepte de quotes 
extraordinàries a la comunitat de propietaris de l’av. Mediterrània, 15, immoble on està ubicat el 
local comercial núm. 102. 
 
Núm. 78/14, de 20 de febrer, d’inscriure amb caràcter provisional en el Registre Municipal 
d’Entitats, a l’entitat  “Associació d’aturats actius de Badia del Vallès-Anc”, amb el núm. EAC 
144-14. 
 
Núm. 79/14, de 21 de febrer, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones 
amb disminució, modalitat titular conductor, al senyor Entoni-ho Garcia Reyes. 
 
Núm. 80/14, de 21 de febrer, d’autoritzar la senyora Gloria Falcón Macho per a l’instal.lació 
d’una terrassa exterior de 17,70 m2. davant el local ubicat a l’av. Burgos, 34 (local 47), durant 
el període del dia 1 de gener fins el 31 de desembre de 2014. 
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Núm. 81/14, de 21 de febrer, de deixar sense efecte la núm. 34/2014, d’autoritzar la senyora 
Gloria Falcón Macho per a l’instal.lació d’una terrassa exterior de 17,70 m2. davant el local 
ubicat a l’av. Burgos, 34 (local 47). 
 
Núm. 82/14, de 21 de febrer, d’incoar procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial 
3/2014,  a causa de la demanda del titular de parada del mercat públic 39-40, per haver sofert 
pèrdues en el gènere a causa d’una avaria del muntacàrregues. 
 
Núm. 83/14, de 21 de febrer, d’abonar a la Comunitat de propietaris de l’av. Costa Brava, núm. 
18, la quantitat de 2.500,00 euros en concepte de manteniment del dispositiu d’interconnexió 
instal.lat al terrat de l’edifici. 
 
Núm. 84/14, de 21 de febrer, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 24 de febrer 
de 2014. 
 
Núm. 85/2014, de 21 de febrer, de reassignació de lloc de treballs de les senyores Alicia Nieto 
Montserrat i Montserrat Serrano Oñate, als llocs 400501 i 300208 respectivament, ateses les 
necessitats de l’Àrea de Governació i Serveis Generals, i l’Àrea de Acció Social i Cultural. 
 
Núm. 86/14, de 25 de febrer, de variacions de la nòmina del personal corresponents al mes de 
febrer de 2014. 
 
Núm. 87/14, de 25 de febrer, d’incoar expedient sancionador núm. 003/2014 per pressumpta 
infracció dels articles 16, punt c) i punt f) de la Ordenança Municipal de Neteja de l’Ajuntament. 
 
Núm. 88/14, de 25 de febrer, de concessió de llicència urbanística núm. 2014/013, a la 
Parròquia Mare de Déu de la Mercè, per a la construcció de la vorera situada al C/ Bètica, s/n. 
 
Núm. 89/14, de 25 de febrer, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/089, a ENDESA 
Distribución Eléctrica, SLU, per a l’estesa de línia aèria i subterrània de baixa tensió a la zona 
de connexió de les autovies AP7 i C58. 
 
Núm. 90/14, de 25 de febrer, de convocatòria del Ple ordinari municipal pel dia 27 de febrer de 
2014. 
 
Núm. 91/14, de 25 de febrer, d’estimar la reclamació patrimonial núm. 8/2013, i abonar-li 87,36 
euros en concepte d’indemnització pels danys oferts per la caiguda d’una ciutadana. 
 
Núm. 92/14, de 25 de febrer, d’incoar procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial 
4/2014,  a causa de la demanda d’una ciutadana per haver patit una caiguda en la via pública. 
 
Núm. 93/14, de 25 de febrer, d’incoar procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial 
5/2014,  a causa de la demanda d’una ciutadana per haver patit una caiguda en la via pública. 
 
Núm. 94/14, de 26 de febrer, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/104, a ENDESA 
Distribución Eléctrica, SLU, per a la instal.lació d’un nou centre de transformació tipus PFU 
situat a l’Av. Mediterrània/ Plaça de Montjuic. 
 
Núm. 95/14, de 26 de febrer, d’autoritzar la sol.licitud de l’ORGT i facilitar la informació 
periòdica sobre variacions en el padró d’habitants, amb motiu d’assolir una major coordinació i 
eficàcia en la gestió de les notificacions tributàries i per aquest únic i exclusiu ús. 
 
Núm. 96/14, de 26 de febrer, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 14009127 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. 97/14, de 26 de febrer, de paralitzar i arxivar l’expedient 37/13, incoat mitjançant 
Resolució 3/2014, per canvi de residència dels senyors Almir Calderón Mejia i Jorge Alberto 
Calderón Mejia. 
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Núm. 98/14, de 26 de febrer, d’obrir períodes ordinaris per a la sol.licitud d’ocupació temporal 
de la via pública per diferents conceptes, durant l’any 2014 . 
 
Núm. 99/14, de 27 de febrer, de concessió de permís de paternitat al senyor Luis Carlos 
Sánchez Muñoz, per naixement del seu fill,m a partir de dia 3 de març i fins el 30 de març de 
2014. 
 
Núm. 100/14, de 27 de febrer, de concedir al senyor Luis Carlos Sánchez Muñoz de la reducció 
d’un terç de la jornada de treball per la cura del seu infant, de forma compactada, del 31 de 
març al 21 de juliol de 2014. 
 
Núm. 101/14, de 28 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor 
Bartolomé Martinez Luque, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 25/13, d’acord amb 
l’informe del Consell d’Empadronament de data 21 de febrer de 2014. 
 
Núm. 102/14, de 28 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor Miguel 
Angel Salado Hedley, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 26/13, d’acord amb l’informe 
del Consell d’Empadronament de data 21 de febrer de 2014. 
 
Núm. 103/14, de 28 de febrer, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents 
persones, per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 30 de gener al 27 de 
febrer de 2014. 
 
Núm. 104/14, de 28 de febrer, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 3 de març 
de 2014. 
 
Núm. 105/14, de 28 de febrer, de paralitzar i arxivar l’expedient 22/13, incoat mitjançant 
Resolució d’Alcaldia de 26 de juliol de 2013, per canvi de residència del senyor David 
Fernández Fernández. 
 
Núm. 106/14, de 28 de febrer, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del senyor 
Alejandro Muñoz Carmona, i finalitzar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 23/13, d’acord amb 
l’informe del Consell d’Empadronament de data 21 de febrer de 2014. 
 
 Núm. 107/14, de 3 de març, d’estimar la reclamació patrimonial 2/2014, i abonar la quantitat de 
1.386,04 euros, dels quals l’Ajuntament abona 600,00 euros, en concepte d’indemnització a 
una ciutadana per haver sofert una caiguda a la via pública. 
 
Núm. 108/14, de 4 de març, de contractar mitjançant contracte laboral per circumstàncies de la 
producció, al senyor Miguel Angel Pérez Jiménez, amb la categoria de recepcionista del Servei 
d’Esports, durant el 13 de febrer fins el 12 d’agost de 2014. 
 
Núm. 109/14, de 5 de març, d’ d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Concepción Salazar Maya. 
 
Núm. 110/14, de 5 de març, d'aprovar I'expedient núm. 04/2014, de generació de crèdits a 
partides pressupostàries de l' exercici de 2014. 
 
Núm. 111/14, de 6 de març, de deixar sense efecte la núm. 413/2013, referent a l’autorització 
d’OVP al senyor José Alburquerque Hernández. 
 
Núm. 112/14, de 6 de març, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/074, a l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, per a la construcció de balcons i terrasses a l’av. Via de la Plata, 
17. 
 
Núm. 113/14, de 6 de març, de concessió al senyora Gustavo Merenciano Rueda llicència per 
a la tinença i conducció de gos potencialment perillós. 
 
Núm. 114/14, de 6 de març, de concessió de llicència urbanística núm. 2013/073, a l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya, per a la construcció de balcons i terrasses a l’av. Cantàbric, 11. 
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Núm. 115/14, de 6 de març, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 14010671 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. 116/14, de 6 de març, d’autoritzar la senyora Vanessa Real Segovia per a l’instal.lació 
d’una terrassa exterior de 20,00 m2. davant el local ubicat a l’av. Burgos, 38, durant el període 
del dia 1 de març de 2014 fins el 28 de febrer de 2015. 
 
 Núm. 117/14, de 6 de març, d’acceptar la subvenció de 2.718,40 atorgada pel Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, en concepte de transport adaptat. 
 
Núm. 118/14, de 6 de març, d’aprovar i signar un conveni de cooperació educativa per a la 
formació pràctica en centres de treball, amb el Centre de Secundària Institut de Badia del 
Vallès. 
 
Núm. 119/14, de 6 de març, de constitució de la mesa de contractació per a l’obertura dels 
sobres A del procediment de contractació per a l’adjudicació en arrendament de locals 
comercials. 
 
 
2. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, fa nou preguntes. 
 
2.1 Barrera sònica 
 
Voldríem demanar a l’equip de govern quina valoració fa del desenvolupament de l’obra de la 
barrera sònica, aquesta barrera sònica que no solventarà el soroll de les persones que visquin 
d’un cinquè en amunt. Una barrera sònica que llevant el llum als veïns que viuen en els primers 
pisos. Una barrera sònica que teòricament ha de portar una coberta vegetal de la que 
desconeixem tot o gairebé tot, des de quin tipus de planta hi haurà, quin manteniment es farà, 
qui ho farà, i estem preocupats per la possible salubritat futura en tant que l’estructura que 
nosaltres observem ara per ara, es pot convertir d’aquí en no res en un cau de rates. Llavors el 
que demanem es quina valoració fa el govern de l’obra de la barrera sònica.  
 
2.2 Control entrades edifici 
 
En segon lloc, ja li vam demanar informació en Comissió Informativa, no estem gens d’acord 
amb la resposta que ens van donar, i com hi ha més preguntes i més precs, li ho direm ben 
ràpida i escuetament. Senyors del govern municipal: busquin un altre sistema de control per a 
saber quantes persones hi ha a l’edifici municipal. Busquin un altre sistema de control. 
 
2.3 Wi fi 
 
Un altre pregunta que els hi voldríem fer, crec que és la tercera vegada que ja li fem en aquesta 
sala es què passa amb el wi fi municipal? O ho direm d’una altra manera. Què passa amb el 
nou wi fi municipal?   
 
2.4 Mercat ambulant 
 
També voldríem saber, que ens expliqués l’equip de govern, què va passar dijous passat amb 
els paradistes del mercat ambulant. Volem saber què va passar.   
 
2.5 Resolució 723/13 
 
Més coses. Ja fa diversos plens que emplacem a l’alcaldessa perquè ens doni una resposta 
per escrit en referència a la Resolució 723/13 sobre modernització administrativa, 
modernització electrònica. Fa dos mesos que es va comprometre públicament a fer-nos arribar 
aquesta informació i no ho ha fet. 
 
2.6 Demanda subvencions 
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També voldríem agrair a la senyora Raquel Gracia la informació que ens va fer arribar, aquesta 
vegada sí, en referència a les preguntes que fèiem en diversos plens sobre un error tècnic que 
es va produir en la demanda d’algunes subvencions a les que feia referència les Resolucions 
d’Alcaldia 725, 726 i 727. Agraïm la informació, però volem traslladar a l’equip de govern que 
està bé que reconeguin els errors però no n’hi ha prou. El que han de fer es fer la seva feina i 
fer-la bé. El mes passat parlàvem de la regularització i de com s’està portant a terme la 
regularització del mercat ambulant, i és clar, es que aquest error li pot costar a l’Ajuntament uns 
altres 10.190 euros. Llavors, està bé tenir la informació però si us plau, prenguin les mesures 
que corresponguin perquè això no passi, perquè si finalment s’han de pagar aquests diners, 
son diners de tots els badiencs i badienques. 
 
2.7 Contaminació atmosfèrica i soroll 
 
Més coses. Fa uns mesos, a instàncies d’una moció que va presentar el grups de l’AEB que 
feia referència a la millora de la qualitat de l’aire a la contaminació atmosfèrica, vostès es van 
comprometre votant-la a favor, l’equip de govern, que informarien a la ciutadania del resultat de 
l’estudi de qualitat de l’aire fet al maig, i no ens consta. Per tant, els hi preguem que si us plau 
informin a la ciutadania dels resultats preocupants d’aquest informe. En aquella moció instàvem 
a l’equip de govern municipal perquè fes les gestions pertinents per a aconseguir una estació 
de medició fixa al nostre municipi. Ja tenim la resposta de la Generalitat que ens diu que no, 
que ja hi ha dues a Barberà i que ja ens apanyem nosaltres, que ja va bé. Doncs els emplacem 
a que continuïn treballant per a aconseguir aquesta estació atmosfèrica, de la qual el regidor 
responsable al Ple del mes de febrer va dir que en la setmana del 20 de març, tindria una 
reunió amb la Diputació sobre aquesta estació atmosfèrica. I voldríem saber si aquesta reunió 
finalment ha tingut lloc o no.  
Avui mateix ens han fet arribar informació sobre algunes reunions que estan previstes amb 
l’autoritat del transport metropolità i amb el Servei Català de Trànsit per a fer compliment 
d’aquella moció que nosaltres presentàvem per a la reducció de la velocitat a la C58 a 80 km/h. 
No cessin en la demanda de que els vehicles que passen per la C58, no únicament pel tema 
soroll que no resoldrà, evidentment, la barrera sònica, sinó sobretot i principalment per la 
contaminació atmosfèrica, els vehicles que passen per la C58 a l’altura de Badia, han d’anar a 
80 Km/h. i no ha de ser una velocitat variable en funció de ves a saber quins paràmetres. Han 
d’anar a 80 Km/h. I a més a més creiem que en les negociacions que tinguin amb aquests 
estaments supramunicipals, han d’incidir especialment en la conveniència, en la necessitat que 
l’asfalt de la C58 a l’altura de Badia del Vallès, sigui un asfalt sono reductor. Creiem que la 
instal.lació d’aquest asfalt i la reducció als 80 Km/h contribuirà a la millora de la qualitat de l’aire 
que respirem tots i totes, contribuirà a la millora del soroll que pateixen sobre tot els veïns i 
veïnes de les avingudes que llinden amb la C58, no pas aquesta barrera sònica de la qual 
esperem, com hem dit abans, la seva valoració. 
 
2.8 Pàrking 
 
Més coses. Ja fa mesos també que parlem del pàrking. Avui ja no li demanarem sobre quan 
faran els tràmits per a la constitució de la comunitat de propietaris, però si que hem tingut 
coneixement extraoficial de que s’està reparcel·lant el pàrquing, i voldríem que ens ho 
expliqués. Voldríem haver tingut la informació abans del Ple d’avui, però voldríem que ens ho 
expliqués.  
 
2.9 Via pública 
 
I finalment, clar avui no hem fet cap comentari sobre les Resolucions d’Alcaldia però es clar, és 
mes rere mes que Badia va pagant diners de tots i totes a ciutadans i ciutadanes que cauen a 
la via pública. I cauen a la via pública perquè la via pública està en mal estat. Llavors hem estat 
coneixedors de que se’ls ha ocorregut la idea d’una aplicació informàtica línia verda, perquè els 
ciutadans i ciutadanes puguin notificar el mal estat de la via pública. Però si es que és evident. 
El mes passat un veí venia aquí i els hi feia entrega d’un dossier de 50 pàgines, i es que el meu 
nen els hi pot dir quins son els panots que salten. O es que no ho veuen? Nosaltres creiem que 
això està bé, aquesta aplicació de cara a fer veure que fem perquè tot continuï com està. En tot 
cas considerem que no es resoldrà el problema d’aquestes caigudes a la via pública que 
costen tants diners, i que el que han de fer es la seva feina. Es arreglar la via pública.    
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L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Raquel Gracia, tinenta d’alcaldessa d’Acció Social i 
Cultural que diu: “Per a posar en situació a la resta de regidors que no saben de què estem 
parlant, vostè demanava informació sobre una subvenció del Departament d’Ocupació en les 
quals, per una errada de càlcul de la responsable tècnica del Servei, es va demanar al SOC 
una subvenció per un import inferior al que finalment corresponia per a dur a terme aquest 
projecte. A veure, a la mateixa resposta que li vaig fer arribar se li explicava quines gestions 
havien fet per a sol.lucionar el problema, i allà s’explicava que per un tema de procediment 
aquests diners no es podien augmentar durant l’any 2013, però que el SOC va comunicar que 
durant l’any 2014 es podria solventar. Comparar això amb el tema del mercat ambulant, em 
sembla com a mínim poc rigorós. No te res a veure aquest Ajuntament, no tindrà una pèrdua de 
diners per aquest tema, simplement la sol.lució vindrà en aquest any i no en l’any anterior que 
és quan es va demanar la subvenció i es va fer l’errada de càlcul. Però vaja, que el mateix està 
escrit en l’informe que a mi em va passar la responsable tècnica del Servei que jo li vaig fer 
arribar. En qualsevol cas es un tema que té la rellevància que té, i que no suposarà per a 
l’Ajuntament una pèrdua de diners. Que quedi clar perquè no és així”. 
 
Seguidament intervé el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcaldessa d’Urbanisme, que diu: 
“Contestando sobre la valoración que hacemos sobre la barrera sónica está en construcción, y 
hasta que no finalice la misma creo que sería muy precipitado hacer una valoración sobre la 
misma. Lo que si que tengo claro que en todas las  Comisiones Informativas, como he ido 
explicado Comisión tras Comisión, los temas que faltan como son qué tipo de plantación va a ir 
en la barrera y el mantenimiento, actualmente se están negociando. Nosotros rechazamos una 
de las primeras posibilidades que nos habían ofrecido porque la técnica de medio ambiente 
creyó que ese tipo de planta no era el adecuado, tal como expliqué en la Comisión Informativa, 
y estamos a la espera de que nos planteen que nuevo tipo de planta va a haber. A partir de ahí 
se volverá a explicar, sin lugar a dudas. En principio nuestra defensa será que el 
mantenimiento de una infraestructura de la Generalitat, deberá hacerlo la Generalitat de 
Catalunya. Porque no nos olvidemos que la barrera sónica es una infraestructura de la 
Generalitat de Catalunya, no del Ayuntamiento de Badia ni de la ciudad de Badia, sino de la 
Generalitat de Catalunya. Por lo tanto tendrá que ser ella la que haga el mantenimiento de esta 
infraestructura, y ese va a ser nuestro posicionamiento. Creo que no habrá nadie aquí que diga 
lo contrario o que opine lo contrario, yo creo que es el que el sentido común indica. 
Sobre el tema del wi fi he ido informando de cual es la situación. Ahora mismo, esta mañana, lo 
hemos estado probando y funciona. O a nosotros nos ha funcionado, con lo cual no se si hay 
algún problema o no, lo desconozco, pero en principio tiene que estar funcionando. 
Sobre el tema de las reuniones con la Generalitat de Catalunya con los distintos 
departamentos, por el tema de la central de medición, como he explicado en la Comisión 
Informativa, en la reunión que tenemos prevista para marzo se había aplazado. Estoy a la 
espera de que nos planteen otra fecha, y además hemos pedido una reunión con Carreteras 
para el tema de la velocidad y ver que posibilidades hay. Tal como dijimos, tanto en Junta de 
Portavoces como en Comisión Informativa, es un tema que vamos a seguir persiguiendo 
porque creemos que podemos intentarlo. No creo que tengamos que pedir de entrada que a 
Barberà le quiten una de las estaciones de medición para ponerlas en Badia, sino que vamos a 
intentar que pongan una en Badia, y en eso vamos a estar. Yo creo que ahí no va a haber 
ningún tema en el que no coincidamos. Pero lo mismo que estoy explicando en Comisión 
Informativa, es lo que estoy diciendo aquí o en Junta de Portavoces.  
El tema del parking, la reparcelación no es que sea extraoficialmente, sino que en el momento 
en que se legalizó el parking les fue explicado, pero lo que se hace a través de la Diputación de 
Barcelona es notificar a cada persona su inscripción en el Registro. Es lo que se ha hecho, y es 
algo automático que no viene del Ayuntamiento, sino que viene directamente de la Diputación 
de Barcelona una vez se ha registrado y se ha legalizado el parking. Que lo hayan hecho 
ahora, no nos consultan ni nos informan de cuando van a hacerlo, sino simplemente supongo 
que es un proceso administrativo que cuando llega se va haciendo.  
Sobre la línea verde. A ver, el aplicativo o la web de la línea verde como he ido explicando en 
las dos últimas Comisiones Informativas y en la Junta de Portavoces, no va a solucionar los 
problemas que tenemos. O sea, no es para decir que bien que lo estamos haciendo, le hemos 
puesto un aplicativo para el móvil para ser más modernos, no. Simplemente es una 
herramienta que pretende facilitar el trabajo, y pretende facilitar la comunicación y la 
información entre el ciudadano preocupado, interesado por su entorno y la administración. Es 
simplemente un aplicativo que pretende facilitar el trabajo tanto a unos como a otros. No va a 
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solucionar el 100% de los problemas sin duda, está claro que via pública necesita meterle un 
meneo fuerte y que el aplicativo no es la panacea, pero eso lo hemos dicho siempre. 
Simplemente es una aplicación que pretende facilitar el trabajo, una web dedicada a temas 
medioambientales donde estará el estudio del aire, y donde hay un link ya que te deriva ya a 
las estadísticas que va publicando la Generalitat de Catalunya de todas las zonas. O sea, no 
solamente del estudio que se hizo en mayo sino que tendrás información actualizada y que ya 
está disponible, o sea que ya está ahí, ya se puede consultar. Con lo cual, no es mano de 
santo, no va a solucionar los problemas y no pretende tampoco tapar las carencias que hemos 
tenido y que estamos teniendo ni mucho menos”. 
 
L’alcaldessa diu: “Jo només vull aclarir una cosa perquè jo se que vostè sap, perquè 
reiteradament fa esment a la necessitat d’intentar incorporar cert ràtio d’estalvi net per a poder 
fer inversions en via pública. Vostè també és coneixedor dels problemes econòmics que hem 
tingut els darrers anys per l’impagament de la Generalitat de Catalunya. Vostè també és 
coneixedor de què durant un any sencer, l’any 2012, hem deixat d’ingressar més de 3.000.000 
d’euros. En un any complicat, en un any en el que hem tingut un munt d’increment de 
necessitats de despesa que vostè també coneix. Vostè coneix les impossibilitats que hem 
tingut durant un any i mig de fer qualsevol tipus d’intervenció en via pública perquè així l’hem 
explicat, vostè ho sap i en moltes ocasions, amb també un coneixement molt profund de la 
matèria. Nosaltres que hem fet durant tot el 2013? I torno a explicar, perquè es un tema que ho 
explico ple rere ple quan es fa el retret de tot això, que ja se sap, durant tot el 2013 hem pagat 
tot el que no havíem pogut pagar en el 2012 perquè la Generalitat no ens havia pagat res. Res, 
de més de 3.000.000 d’euros, més del 30% del pressupost municipal. Durant el 2013, també 
amb una normativa molt dura imposada per Rajoy da pagar proveïdors si o si, a més amb la 
retenció de la PIE que també vostè ho sap, el Sr. Rajoy va decidir per un reial Decret, que els 
Ajuntaments havien de pagar als proveïdors si o si. O sigui no era una qüestió de voluntat 
política, era que s’havia de pagar i s’havia de pagar, fins el punt de que el Ministeri ens retenia 
la part que ens tocava de la participació dels ingressos de l’Estat, retenia la part per a pagar als 
proveïdors, i així hem estat 2012 i 2013. Què hem fet durant el 2012 i el 2013? Generar un petit 
estalvi net que ens permeti durant aquest any 2014 fer un procés d’inversions. I ho estem fent. 
Hem reforçat la brigada i estem fent intervencions a la via pública, evidentment tampoc sense 
gaires recursos perquè no ens ha plogut els diners del cel, però amb una millor situació 
econòmica que ens pot permetre fer-hi front a aquesta situació. I ho estem fent. Llavors, 
confondre els termes a mi tampoc em sembla just. Una cosa és qüestionar determinades 
decisions de govern o qüestionar si la gestió ha estat millor o pitjor, però parlar amb aquesta 
alegria de que es una mancança o una incapacitat de gestionar el fet de no valorar o no posar 
en valor els problemes econòmics tant greus que hem patit, fins i tot el punt que hem tingut 
mesos que no sabíem si podríem pagar la nòmina als treballadors, home...tampoc no em 
sembla just. Jo crec que cada cosa s’ha de posar en el seu lloc, i dir les coses amb una mena 
de responsabilitat també, essent conscients, i ho hem dit, de que no hem pogut fer tot el que 
ens hauria agradat fer i que ho estem començant a fer ara. Respecte el tema de les 
Resolucions, demanar-li disculpes, tinc un munt de coses al cap, però també m’agradaria que 
ja que ens veiem cada dia, doncs aquestes coses que son oblits, perquè tothom podem 
cometre errors, no esperar al Ple per a posar-ho de manifest, perquè ens parlem i ens veiem 
cada dia. Tampoc no em sembla just ni correcte. Llavors els dies que vostè està aquí a 
l’Ajuntament em diu “oye, Eva” com s’ha pogut fer en d’altres ocasions”. 
 
El senyor Antonio Sabariego contesta en relació al tema dels paradistes: “En relación a la 
pregunta del Sr. Durán, el jueves pasado lo que se hizo fue proceder a regularizar el lugar creo 
que fue de 5 paradistas que tenían alguna irregularidad administrativa, bien sea de carácter 
económico, propiamente administrativa de falta de documentación, incluso creo recordar que 
había alguno que no había presentado ni la solicitud de renovación. Creo que fueron un total de 
5, de los cuales alguno de ellos durante la mañana regularizó su situación y volvió a montar. 
Quiero comentar que todos ellos previamente habían recibido una notificación, tanto por escrito 
como telefónicamente del hecho de intentar solventar su situación antes de llegar el dia, para 
evitar precisamente esta situación. Al hilo de la pregunta quiero comunicarle que el martes dia 
1, a las 5 y media de la tarde, tenemos, si bien somos...tenemos claro que hemos hecho un 
proceso de regularización duro y arduo y creemos que en términos bastante correctos, hemos 
detectado una serie de mejoras en el procedimiento, y con incipiente asociación de marchantes 
del mercado de Badia, vamos a hacer una reunión para poner en común puntos a mejorar en el 
mismo. Si bien básicamente todos en principio son de carácter económico, lo que se les ha 
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emplazado es a formalizar y parece ser que están en via de ello, de regularizar su situación 
como asociación, y como bien comentamos en el Pleno pasado, quedaron invitados a participar 
en el Consell de Promoció Econòmica i Comerç, i trabajar con ellos en el ámbito que les 
corresponde”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa d’Economia, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Al respecto de la pregunta que formula el portavoz de la AEB 
sobre...bueno, no es una pregunta, es una manifestación que ha hecho de busquen otro 
sistema de control para saber cuantas personas hay en el edificio municipal, yo ahora pasaré a 
relatarle, pese a que como usted conoce, lo hice extensamente en la pasada Comisión 
Informativa. Pero antes de ello, también me gustaría formularle dos preguntas al portavoz de la 
AEB. En este caso me gustaría saber, cual es ese sistema que usted  es propondrían. Busquen 
otro sistema. Me gustaría saber cual, que otro sistema hay para saber cuantas personas se 
encuentran en el edificio consistorial. Y la segunda pregunta que me gustaría hacer, es, porqué 
no. Paso a explicar en todo caso, ya que usted ha hecho esta manifestación en la Sala de 
Plenos, porqué hemos tomado esta determinación de llevar a cabo esta medida. Esto es una 
medida de seguridad. Es en el marco de la protección a las personas. Obedece a una 
recomendación que hace el técnico de prevención de EGARSAT, que es quien se encarga de 
hacer los planes de prevención de riesgos laborales en el Ayuntamiento, y en consecuencia el 
plan de emergencia. De los trabajadores para que todos lo sepamos, si tenemos constancia 
cuando fichan en las instalaciones municipales, de quienes se encuentran en el edificio 
consistorial y de quienes no se encuentran en el edificio consistorial, pero no es así tanto de las 
personas que vienen a trabajar de otras empresas, como de los ciudadanos o ciudadanas que 
puedan hacer uso de los diferentes servicios del edificio. En otras administraciones, me 
gustaría destacar, en otras administraciones públicas, ustedes si van a la Diputación, si van a 
la Generalitat, si van a otros muchos ayuntamientos, se ofrece esta medida también para saber 
cuantas personas asisten, cuantas personas hacen uso de los servicios municipales. Tener un 
control como digo por medidas de seguridad a las personas, esto pasa y es muy común en 
otras administraciones, y entiendo y estoy segura de que todos aquí lo hemos vivido cuando 
hemos asistido a otras administraciones públicas. También me gustaría saber en este caso, me 
gustaría destacar que es una medida que estamos llevando a cabo en el edificio principal del 
Ayuntamiento, que en otras instalaciones como puedan ser por ejemplo las instalaciones 
deportivas, tanto las antiguas como las nuevas, es un control que se produce de entrada y 
salida de personas con su carnet de usuario. En ese momento se identifican a todas las 
personas que entran en el momento que hacen uso de su carnet de usuario a las instalaciones, 
cosa de la que no podemos tener constancia en el caso del edificio principal del Consistorio, 
del edificio consistorial, perdón. Un poco este es el marco en el que hemos querido desarrollar 
a raíz, repito de una recomendación que nosotros queremos poner en marcha, del técnico de 
prevención de EGARSAT, y que acogemos para instalarla como medida de seguridad a las 
personas, porque no ofrece ningún otro tipo de información al Ayuntamiento más que ese”. 
 
L’alcaldessa diu: “En cualquier caso sólo añadir que en los puntos de control no se restringe la 
entrada a nadie. No se está restringiendo la entrada a nadie. Cualquier persona que pueda 
entrar al Ayuntamiento sigue entrando con toda normalidad”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Bé, no volíem entrar massa en el tema aquest del DNI 
perquè em sembla que ja en algun torn de paraula que es fa esment a això, però clar com 
vostè la regidora Montserrat Jiménez fa una interpel·lació, doncs jo també ens sentim 
interpel·lats i els hi diguem que senyors, hagan su trabajo, es a dir, hi ha molts sistemes de 
control d’accès a edificis públics. Tu pots tenir un sistema de control, si controles l’accés vol dir 
que també hauràs de controlar la sortida. Hi ha sistemes de contar persones. Pots posar una 
barreta...Vostè on va? Jo vaig a Urbanisme. Un palet. Vostè on va? Jo vaig no se on. Ha sortit? 
No ho se. En tot cas, no ens agrada la mesura que han adoptat, que en el seu moment la van 
adoptar sense consultar ni informar als grups municipals de l’oposició. No ho volíem dir tampoc 
perquè considerem que han de resoldre aquest problemes vostès, però clar, vostès en la 
Comissió Informativa defensen aquesta mesura suposadament perquè els delegats de 
prevenció de seguretat de la casa hi estan d’acord i clar, tu parles amb els delegats de 
prevenció de la casa i no hi estan d’acord ni tenien ni tenen coneixement. Llavors es clar, vostè 
ens fa arribar una documentació sobre el pla d’emergència municipal, etc., i es clar, es un 
informe que es va fer a l’any 2006 per una empresa externa que es diu EGARSAT, una 
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empresa privada. Doncs bé, jo suposo que aquesta informació, aquest estudi, pot estar bé o 
no, peró ha de ser contrastat per les persones que trepitgen cada dia la casa i saben quin pas 
hi donen i evidentment amb els legals representants de tema. Però que no volem entrar en 
això, vull dir simplement perquè vostè ha fet esment directe. 
Anem a veure, a la senyora Raquel Gracia en relació a aquest error tècnic, en el moment en 
que el SOC ingressi els diners jo li demanaré disculpes. Mentre no sigui així esperarem, 
entesos? I l’emplaço a que m’ho recordi. 
Sobre el tema de la barrera sònica. Jo crec que l’equip de govern ha de fer una valoració de 
com s’estan fent les obres. I tant que ha de fer una valoració. No esperar a que s’acabi. Perquè 
hi ha molts veïns que estan patint com s’està fent aquesta obra. Evidentment que han de fer 
una valoració, i han de fer una valoració pública. I tant que si que ho han de fer. Vostès parlen 
del tema de les plantes que si que hi ha un informe de la tècnica de Medi Ambient que diu que 
aquestes plantes no son adequades i que s’està estudiant quines plantes, però visto lo visto 
tenim molts dubtes, perquè vostès poden tenir el posicionament de que ha de ser la Generalitat 
que ha de mantenir aquest sistema vegetal, però nosaltres si no tenim compromisos, doncs no 
ho veiem. No ho veiem de cap d e les maneres. 
Més coses. Sobre el tema del pàrking i el tema del wi fi, Es clar vostè em diu, es que ho hem 
provat aquest matí. Justament aquest matí i a nosaltres ens va. I perquè no informa a la 
ciutadania? si sempre es el mateix, tenen un greu problema de comunicació Per què no 
informen a la ciutadania? Senyors, el wi fi està fallant per això, aixó i això. S’està fent tal dia o 
en una setmana tindrem, estem fent els estudis tècnics. Informin a la gent perquè si la gent no 
sap la gent especula, i la gent diu i la gent pot pensar o la gent...m’explico?  
El mateix passa amb el tema de la reparcel·lació del pàrking, exactament igual. Es a dir, si jo 
com a portaveu del primer grup de l’oposició m’entero extraoficialment de que estan 
reparcel·lant el pàrking, jo puc especular, puc dir, puc...què es un tema de la Diputació que ha 
de reparcel·lar perquè desprès ha de recaptar el que toqui, doncs molt bé, doncs informin, 
comuniquin a la gent que això està passant, perquè al capdavall estem parlant d’un pàrking que 
es de l’Ajuntament. Es de l’Ajuntament, que cobra la Dipu? Sí, però es de l’Ajuntament, i ni han 
fet la comunitat ni se l’espera. Jo si espero que algun dia la facin, facin la seva feina si us plau, i 
formin a la gent. 
Què més? Si, a la senyora Alcaldessa. Senyora Alcaldessa, som perfectament coneixedors de 
quina es, de quina ha estat la situació econòmica de l’Ajuntament. Estem fent passos per a a 
resoldre aquesta situació per a mirar de blindar aquesta situació, però anem a veure. La 
deixadesa, la desídia d’intervenció al nostre municipi no ve del 2013 ni ve del 2012 quan la 
Generalitat té problemes per a pagar a Badia i per tant Badia té problemes per a intervenir. 
Aquesta deixadesa s’arrossega des de fa molts anys i només té un responsable, que es l’equip 
de govern. Per tant, està bé apel·lar a es què nos ens paguen sempre, vostès no tenen la culpa 
mai de res. I evidentment nosaltres com a partit de l’oposició el que hem de fer és control, clar. 
Controlar el que no funciona, i hi ha tantes coses que no funcionen que evidentment els hi hem 
de dir el que els hi hem de dir, és així de clar. I si vostès com a representants públics esperen 
que els hi diguem “que bé que ho fan, que macos que son”...nooo, si us plau. No, si us plau. 
Als representants públics ens toca rebre, clar que ens toca rebre, només faltaria. No per a dir 
que bé que ho fem o qué macos que son”. 
 
L’alcaldessa diu: “El mateix li dic, senyor Duran. Evidentment no tot ho fem bé, però tampoc no 
som culpables de tot. I vostè sempre, i ho dic perquè a mi hi ha coses que no m’agraden. 
Aquesta doble vertient hi ha moments en que em trobo incòmoda. Em trobo molt incòmoda 
perquè hi ha moltes coses que les fem bé i vostè en privat em felicita i ens felicita, fins i tot 
arriba a dir que vosaltres farien el mateix, i em refereixo a serveis d’atenció a les persones, 
servei de petita infància, temes d’educació, temes de serveis socials. I el que no pot ser...jo 
entenc la crítica, i la crítica pot ser en un moment donat fins i tot dura, però no es pot permetre 
dir paraules com deixadesa, des de fa molt de temps que no fan res, que no s’ocupen de res, 
quan vostè em privat em felicita de coses de les sí ens ocupem. Es que no és just, senyor 
Duran, i ja es que no ho permetré més. Perquè jo sempre callo. Callo per respecte a converses 
privades, però ja no callaré mai més. Estic farta de callar-me, perquè no és just. Perquè jo estic 
disposada a reconèixer errors. Fins i tot errors de treballadors que sempre ple rere ple es 
posen de manifest com a tomahauk contra l’equip de govern, i de vegades son errors humans 
que de vegades posen, com el fet d’omplir una determinada subvenció, que vostès ho eleven 
en aquest Ple com a tema polític, i això crec que no és just. Perquè està elevant a un tema 
polític un error d’una treballadora d’aquesta casa, i això ho fan moltes vegades i es una falta de 
respecte als treballadors d’aquesta casa, i ho fan ple rere ple. Llavors, hi ha responsabilitats de 
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decisions que tenim la responsabilitat, evidentment.  Hi hauran decisions que no compartirem i 
ens discutirem políticament, però hi ha coses que crec que no son justes, i ho hem dit moltes 
vegades. Jo reconec que hi ha moltes coses a fer en via pública, que es una de les 
assignatures pendents d’aquest equip de govern. I ho he dit moltes vegades, ho he dit jo i ho dit 
el regidor, i ho hem dit moltes vegades. Una cosa es reconèixer error si una altra cosa es tenir 
la voluntat d’estar aquí o d’haver d’estar sotmesos a qualsevol tipus d’argumentació, i crec que 
no és just, senyor Duran. Crec que no és just. I vostè ha dit...estic parlant, si us plau. Vostè ha 
dit que sempre estem plorant, que es que clar, que la situació...doncs si,  la situació és fotuda i 
no es poden fer totes les coses que es fan, evidentment que cometem errors, i que hi ha 
decisions que no compartim, com aquesta decisió del DNI, es una decisió política i nosaltres la 
assumim. Jo no tinc problema en assumir decisions que fins i tot no son compartides ni per 
vostè ni moltes de les persones que estan aquí, i no passa res, i ho podem dir i no passa res. 
Una altra cosa es fer afirmacions que no pertoquen, i jo es el que vull plantejar aquí, perquè 
evidentment no tot ho fem bé, però es que tampoc ho fem tot malament, ni tenim abandonada 
aquesta ciutat de la ma de Deu, perquè no és veritat. Perquè hi ha molts serveis que funcionen 
i funcionen molt bé”.                      
 
Seguidament pren la paraula la senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa d’Economia, 
que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Reitero la pregunta porque no han contestado a ninguna de 
las dos, ni a cual sería ese sistema más allá de hacer una exposición de algo sobre la marcha, 
ni porqué no este sistema. ¿Por qué no? A mi me gustaría saber por qué no. Por otro lado, 
contestar que el plan de prevención, desde luego los delegados de prevención lo conocen el 
plan de seguridad y el plan de emergencias, es una información de dominio de los 
representantes legales de los trabajadores. El servicio de prevención EGARSAT a quien usted 
aprovechando las circunstancias del pleno, da a entender que es algo que el equipo de 
gobierno ha contratado externamente, ofreciendo un servicio externo pues si, le diré que 
tenemos contratada a la empresa EGARSAT como servicio de prevención externo que es 
obligatorio en todas las empresas. O sea, no demos a entender información a los ciudadanos 
que han venido hoy al Pleno que no es correcta, y que induce a la manipulación de la 
información que se vierte en un Pleno. Eso es peligroso además de entenderse mal por la 
ciudadanía. Es un servicio de prevención que estamos obligados a tener, y es la Mutua de 
accidentes de trabajo con quien tenemos concertado el servicio de prevención externo, ni más 
ni menos. Creo que ya ha quedado bastante claro”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Moltes gràcies. Això per a la senyora Jiménez. Per què no? Què li dic? Qué li podria dir en 
aquests moments. Suposo que en les intervencions del plenillo ja li diran, i no em vull estendre. 
Ja he parlat anteriorment de diversos sistemes. Pot haver un sistema conta persones, apuntar 
amb una ratlleta...etc. I clar, podríem entrar a qüestionar això, per què es fa a l’edifici municipal 
i no es fa al Molí o al mercat municipal o no se...a serveis socials.  
I pel que fa a la intervenció de la senyora Alcaldessa, anem a veure, jo en privat en la 
responsabilitat que tenim tant vostè com jo podem dir això va bé, això no va tant bé, 
evidentment. Miri, jo la felicitaré. En futur. La felicitaré el primer dia que vostè reconegui un sol 
error. Tindrà la nostra felicitació”. 
 
L’alcaldessa diu: “En fi, es el seu parer. Crec que he reconegut en moltes ocasions moltes 
coses”.   
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
són les dinou hores i trenta-set minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa 
 
 


