
7/2014

ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  CELEBRADA  PEL  PLE  MUNICIPAL  DE
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA  31 DE JULIOL DE 2014

Badia del Vallès, trenta-u de juliol  de 2014

El Ple de la corporació quan son les divuit hores i cinc minuts, es  reuneix a la sala de
sessions de l'edifici  de l'Ajuntament, en sessió ordinària sota la  presidència de la  Sra.
Eva Menor Cantador.

Hi concorren els regidors següents:

Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno PSC
Sra. 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

Excusen la seva assistència:

Sra. Raquel Gracia Peral PSC
Sr. Raul Ortiz Parra PXC

Assistits  per  la  secretària  municipal  senyora  Carme Coll  Gaudéns,  que  certifica,  i
l’interventor senyor Raúl López Borras. 

Sr. Alcaldessa: “El punt número 2 el deixarem sobre la taula per al Ple del mes de
setembre, que es l’actualització de l’inventari municipal. Passem al punt número 3”.

I. PART DISPOSITIVA

1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

S'aprova sense necessitat de lectura l'acta de la sessió que va tenir lloc el dia 26 de
juny de 2014, atès que tots els membres del consistori disposaven del text.

2. ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS 

Queda sobre la taula l’acord referent a l’actualització de l’inventari municipal de béns i
drets. 
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3. APROVACIÓ  INICIAL  DEL  REGLAMENT  DE  FUNCIONAMENT  I  RÈGIM
INTERN DE LA LLAR DEL JUBILAT I PENSIONISTA DE BADIA DEL VALLÈS

La secretària dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament l’alcaldessa cedeix
la paraula a la senyora Montserrat Carbonell, regidora de regidora de benestar social,
gent gran, i dependència, igualtat i salut i hàbits saludables, que diu: “Gràcies. Aquest
Reglament  ha  estat  elaborat  i  consensuat  amb la  Junta  del  Casal  d’Avis,  amb la
finalitat de fer més efectiva la relació Ajuntament-Casal, i millorar i donar més difusió
dels  serveis  i  activitats  que  s’ofereixen  al  col.lectiu  de  la  gent  gran.  Agrair  les
aportacions fetes per l’AEB, pel PP i per ICV.”

A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal
d’ICV-EUiA,  que  diu:  “Muchas  gracias,  Sra.  Alcaldesa.  Hoy  vamos  a  debatir  un
documento o una norma que para nuestros mayores puede ser de alguna manera o
novedosa o no, pero se trata de regular un poco el funcionamiento del Casal de los
abuelos, se trata de eso. Esa es la propuesta que nos ha hecho llegar el equipo de
gobierno.  Han habido por nuestra parte una serie de aportaciones,  algunas por el
equipo de gobierno han sido admitidas, otras no, algunas inquietudes que nosotros
teníamos aún todavía siguen sin resolverse porque no sabemos aún si el compañero
Adrián que era al que yo le había pedido, como miembro del Casal, una copia de los
Estatutos  para  ver  si  el  Reglamento  no  entraba  en  contradicción  o  anulaba  los
Estatutos, pues esa copia de los Estatutos aún no nos ha llegado, y por lo tanto vista
esta situación y para intentar de que esto funcione y tire para adelante, muy a pesar de
que  no  se  han  aceptado  muchas  de  las  propuestas  que  hemos  presentado,  nos
abstendremos en este punto”.

Seguidament pren la paraula la senyora Saray Muñoz, regidora del grup municipal del
PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros votaremos a favor del Reglamento”.

Intervé a continuació la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, que
diu: “Gràcies, senyora Presidenta. Nosaltres tot el que representi una millora per a la
Llar  del  Jubilat  i  Pensionista  de Badia,  ho considerem favorable,  per tant  votem a
favor”.

Seguidament pren la paraula la senyora Cristina Fábregas, regidora del grup municipal
de l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. En primer lloc des de l’AEB volem
agrair a l’equip de govern l’acceptació de les nostres suggeriments i aportacions i bé,
en tot cas votarem a favor perquè entenem que estem parlant d’un espai municipal, i
l’Ajuntament  és  responsable  de  la  reglamentació  de  quines  actuacions  es  fan  en
aquest espai municipal. Per tant, votarem a favor”.
L’alcaldessa diu: “Yo sin entrar a polemizar en este tema que hay bastante consenso,
únicamente aclarar que el tema de los Estatutos de la entidad son de la entidad, el
Reglamento  es  del  equipamiento,  no  tiene  nada  que  ver  la  entidad  con  el
equipamiento, la entidad se autoregula en base a sus Estatutos, y el equipamiento
municipal se regula en base a unas normas que son muy parecidas a las de cualquier
equipamiento  municipal.  Y  manifestar  nuestra  sorpresa  en  cuanto  al  tema  de  las
propuestas que se han aceptado. Las propuestas de incorporación se han aceptado
todas. Las únicas propuestas que no se han aceptado son las que ustedes han hecho
de cosas que nosotros habíamos puesto que queríamos eliminar. Por tanto no es que
no hayamos aceptado todas sus propuestas o muchas de sus propuestas, sino que en
cualquier  caso en el proceso de negociación hemos aceptado sus incorporaciones,
pero no hemos consentido en las eliminaciones que ustedes pretendían incorporar en
el documento. A título de aclaración”.        
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Es procedeix a la votació de la proposta presentada, la qual s’aprova per majoria de 14
vots a favor (6 PSC, 4 AEB, 3 PP, 1 CiU) i 1 abstenció (ICV-EUiA).

S’acorda:

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número 274/2014,  relatiu a aprovació  inicial  del  reglament municipal  de
funcionament i règim intern de la Llar del Jubilat i pensionista de Badia del Vallès
 

II. Relació de Fets

Considerant el projecte de reglament  de funcionament i  règim intern de la Llar del
Jubilat i pensionista de Badia del Vallès que es presenta a aprovació.
 

III. Fonaments de dret

De conformitat amb el que disposen 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 Decret  legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i  63  del  Decret  179/1995  de  13  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'obres,
activitats i serveis de les entitats locals.
 
Per tot això,
 
S'acorda:
 
Primer. Aprovar inicialment el  reglament  de funcionament i règim intern de la Llar del
Jubilat i pensionista de Badia del Vallès
 
Segon. Sotmetre a informació pública i audiència als  interessats per un termini mínim
de trenta 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  taulell  d'anuncis  de  la  Corporació,  perquè  aquest  puguin  examinar
l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no
presentar-se  reclamacions  o  suggeriments  en  l'esmentat  termini,  es  considerarà
aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés del Ple.
 
Segon.  Facultar  a l'Alcaldessa per  a subscriure i  signar  tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.

4. PLÀ DE RECOLZAMENT A L'ALIMENTACIÓ INFANTIL

Es  dóna  lectura  de  la  proposta,  i  seguidament  s’obre  un  torn  de  preguntes.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Carbonell, regidora de regidora
de benestar social, gent gran, i dependència, igualtat i salut i hàbits saludables, que
diu: “Gràcies. El passat dijous es va aprovar al Parlament de Catalunya una moció en
que s’insta al govern de la Generalitat a ampliar els programes extraordinaris per a
garantir  l’alimentació  d’infants  i  adolescents  en  situació  de  vulnerabilitat  en  els
períodes no lectius, i establir un seguiment específic pels infants que reben beques
durant el curs escolar. Poc més a afegir a aquesta proposta d’acord, que el que pretén
es donar  suport  a aquesta moció que es va presentar  al  Parlament.  Vull  aprofitar
l’ocasió per tornar a agrair a Creu Roja i a Càritas el suport que donen a les famílies
amb infants, per tal de poder garantir un àpat diari”.
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A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal
d’ICV-EUiA, que diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Esto de la crisis parece que
viene  para quedarse y eso es lo más preocupante. Hace un año ya hablábamos de
estos temas aquí,  sobre la  pobreza infantil,  la  pobreza energética,  la  alimentación
infantil,  los  niños  que  no  tienen  para  comer...y  esto  es  lo  más  preocupante  para
nosotros, para los que estamos de alguna manera con la gente que más padece las
consecuencias de esta crisis. Yo celebro que se haya presentado esta propuesta de
acuerdo por el equipo de gobierno pero claro, habla de junio-julio-agosto y claro esto,
o vamos tarde o vamos pronto.  Si  es para julio  o agosto del  año que viene o es
para...vamos pronto. Y si es para este año, vamos tarde. O sea, quiero decir con esto
que está bien que instemos a la Generalitat, está muy bien porque pienso que tienen
su parte de responsabilidad, pero yo he visto que ya se ha actualizado el año pasado y
esta vez también se ha actualizado que del esfuerzo que estamos haciendo como
Ayuntamiento, como municipio en atender a las personas que más sufren. Yo como he
dicho  felicito,  pero  también  todas estas  felicitaciones  no  quiere  decir  de  que  esté
totalmente de acuerdo en como se está haciendo. Me preocupa seriamente cual será
el desenlace porque claro, ya llevamos de lo que nos gastamos en el año 2013 en
temas de servicios y ayudas a las personas, pues casi ya estamos cubriendo ese cupo
económico, por tanto es preocupante, y por eso he dicho que parece ser que esta
crisis viene para quedarse, y esto si que me preocupa seriamente, sobretodo por las
personas que no pueden pagar. No se si vosotros recordareis, porque esto es muy
importante recordarlo también, en el año 2012 aprovamos en este Ayuntamiento la
moción sobre la pobreza energética. Sabeis que en el Parlament de Catalunya se está
debatiendo sobre el tema de la renta mínima garantizada. Y entonces claro, toda esta
situación los gastos que estamos provocando y que está provocando esta situación
pues es complicado, y  nosotros con las empresas suministradoras, ya sea de agua,
luz o gas pues claro, estas empresas siguen pasando la factura independientemente
de la situación que esté viviendo una familia, la familia que sea, trabajen o no trabajen
le van a cobrar lo que haya consumido. Y entonces claro, en ese momento también se
instaba  a  crear  una  comisión  de  trabajo  del  Ayuntamiento  y  estas  empresas
suministradoras, para intentar evitar que ningún vecino de nuestro pueblo se quedara
que ni  en invierno pasara frio,  ni  tuviera corte de luz en ningún momento de año.
Entonces claro, toda esta situación es importante recordarlo ahora porque yo se que
se están haciendo cosas. A lo mejor no estamos atinando en el camino, acertando,
pero  claro  solo  el  que  no  hace  nada  no  se  equivoca.  Yo  por  eso  he  empezado
felicitando al equipo de gobierno por la presentación de esta propuesta pero si que es
verdad, o vamos tarde si es para este verano para julio o agosto, o vamos muy pronto
si es para el 2015, simplemente. Como no puede ser de otra manera, nuestro grupo
municipal y nuestra gente, está en total y plena disposición a trabajar codo con codo
en estos temas con el equipo de gobierno”.

L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Montañés, regidora del grup
municipal de l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Nosaltres donarem suport a
la moció. Considerem que en els temps que corren no podria ser d’una altra manera.
Si que ens agradaria fer una reflexió entorn del serveis de menjador. I la volem fer
perquè el servei de menjador tradicionalment ha estat un servei que facilitava a les
famílies la conciliació de la vida familiar i la laboral, però estem en un escenari on això
actualment no és així. Tenim infants usuaris dels serveis de menjador on hi ha una
vinculació parental.  No estem parlant  d’infants en situació de risc social  ni familiar,
estem  parlant  d’infants  que  viuen  una  situació  de  pobresa,  única  i  estrictament
associada  a  la  situació  econòmica  que  pateixen  les  seves  famílies  com  a
conseqüència de l’atur. Per tant, tenim infants que fan ús d’aquest servei únicament
amb la voluntat de poder garantir la ingesta d’un àpat equilibrat que probablement la
seva família no els hi pot oferir.  No perquè siguin famílies desestructurades ni que

4



posin  en  risc  aquests  infants,  sinó  perquè  no  disposen  d’ingressos.  El  servei  de
menjador està concebut d’una manera en la que com el departament d’Educació s’ha
negat sistemàticament a reconèixer aquest servei com un servei integrat a l’escola. La
gestió d’aquest servei es fa extern i per tant el personal del menjador no és personal
que està pagat i finançat pel Departament, i son les famílies que en el pagament del
menú  estan  pagant  a  aquests  adults  que  vetllen  pels  infants  durant  l’horari  de
menjador. Més del 60% d’aquest cost està vinculat al pagament dels salaris d’aquests
adults que cuiden dels infants en aquest horari. Però l’escenari avui en dia és diferent,
no només perquè els infants que fan ús d’aquest servei ho fan única i exclusivament
per la necessitat d’ingerir un àpat, sinó tenen adults, la seva família, els millors adults
que poden cuidar d’ells i els millors adults en qui poden compartir aquest àpat a casa, i
estan  a  casa  no  perquè  vulguin,  sinó  perquè  no  tenen  feina.  Per  tant  nosaltres
considerem  que  el  servei  de  menjador  no  es  tracta  només  de  fer  una  dotació
econòmica per a garantir l’alimentació d’aquests infants, sinó també cal que davant de
nous escenaris,  hi hagi nous plantejaments d’aquests serveis. Per tant,  des d’aquí,
nosaltres volíem posar de manifest...donem suport a aquesta moció, però si que ens
semblava interessant poder fer aquesta reflexió. Entre d’altres coses perquè aquest
servei de menjador no ve finançat des de la Generalitat al 100%, es l’Ajuntament, son
les administracions locals les que estan sostenint el manteniment d’aquests serveis a
través de l’aportació i la complementació de les beques de menjador, amb uns imports
molt  importants,  especialment  pel  pressupost  d’aquesta  casa,  perquè  es  també
l’administració pública la que a través dels ajuts d’urgència social, està garantit tot això
amb una repensada d’aquests serveis apropant-los a la nova realitat, pensem que no
només millorarien la seva eficiència sinó també la seva eficàcia”.

Seguidament pren la paraula la senyora Saray Muñoz, regidora del grup municipal del
PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros votaremos a favor de esta moción”.

L’alcaldessa  diu:  “Em sembla  una reflexió  molt  interessant  al  voltant  del  tema del
servei de menjador. De fets nosaltres ja portem molts anys, des del moment en el que
va arribar la crisi i se’ns van disparar el número de beques de menjador que havíem de
fer front des de l’administració local,  posar nosaltres els diners per a becar o ja no
només  per  a  complementar  les  beques  sinó  per  a  fer  beques  de  noves,  que  les
paguem o les financem des de l’Ajuntament al  100%, que vam plantejar-nos altres
tipus  de  sortides  més  imaginatives  per  a  intentar  donar  resposta  no  a  situacions
genèriques sinó a necessitats concretes, es a dir no es el mateix la persona que té
necessitat  del  menjador,  que  coincideixo  amb  vostè  en  que  no  només  es  una
necessitat alimentària o alimenticia, sinó que és veritat que el menjador també ha de
formar part de la comunitat educativa del procés educatiu del menor. De fet hi ha una
baremació també per a situacions de risc social  que no tenen a veure amb la situació
econòmica o no necessariament. Però si que és veritat que en el moment que això es
per una necessitat econòmica i no per una necessitat familiar perquè el nen hauria de
poder  sentir-se  lliure  pel  fet  de  dinar  a  casa  o  dinar  a  l’escola  en  funció  d’altres
situacions, i no només de la situació financera o econòmica de les seves famílies, vam
plantejar d’altres tipus de sortida a través de sortides imaginatives, de dir bueno doncs
establir  o valorar cas per cas per fer en comptes d’una beca, donar ajut econòmic
perquè és veritat que amb el diners d’un menú de l’escola setmanal, doncs pot menjar
tota la família sencera, no només una persona. De fer per això nosaltres també en
l’època d’estiu, hem estimat una sortida més bona, no només habilitar o poder donar el
servei  de  menjador  en  una  escola  de  la  ciutat,  sinó  intentar  arribar  a  famílies
complertes i probablement amb el mateix pressupost el que intentem és arribar a una
família  sencera.  Però  si  és  veritat,  coincideixo  amb  vostè  que  hem  de  fer  nous
plantejaments  comptant  amb  la  complicitat  de  tothom  perquè  tampoc  no  és  fàcil,
d’entrada vostè també ho sap millor  que jo,  que de vegades no és fàcil  entrar  en
dinàmiques diferents que la beca de menjador pura i dura. En aquesta línia estem
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treballant i em sembla que es una reflexió molt interessant, sobretot també perquè crec
que el Departament hauria de fer la valoració de que aquest personal que va, que es el
60% del cost del menú del menjador que paguem els pares i mares, si que podria ser
una  despesa  que  es  podia  minimitzar  d’una  manera  assumint  el  cost  del  propi
personal”.     

Un cop realitzada la votació, s’aprova per unanimitat la proposta presentada.
S’acorda:

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 326/2014, relatiu a proposta d’acord de l’ajuntament de badia del
valès  per  adoptar,  de  manera  immediata,  un  “pla  de  recolzament  a  l’alimentació
infantil” 

II. Relació de Fets

La llarga crisi econòmica que venim patint, junt amb una política descontrolada per
part dels Governs de España i Catalunya, de retallades socials i desmantellament dels
serveis  públics  bàsics  i  drets  aconseguits  en  els  darrers  anys,  estan  provocant
l’augment dramàtic de la pobresa al nostre país.Així es reflecteix a la “Encuesta de
Condiciones  de  Vida”,  corresponent  a  2013,  que  publica  l’Institut  Nacional
d’Estadística, que indica que un de cada tres ciutadans (el 27,3%) està en risc de
pobresa o exclusió social. Les xifres de privació material severa, de baixa intensitat
d’ocupació de les llars i de pobresa relativa també han augmentat. Però el més greu
d’aquestes dades és que el  risc de pobresa afecta sobretot  els  infants.  Un recent
informe de l’organització Save The Children xifrava en gairebé tres milions (2.826.549)
els infants en situació de pobresa. Des de l’Observatori Social d’Espanya senyalen que
el nostre país encapçala la llista dels que més han augmentat en termes de pobresa
infantil  els darrers anys.  A Espanya el  percentatge d’infants que viuen a llars amb
pobresa extrema ha crescut més de 4 punts percentuals des que va començar la crisi,
la xifra més alta de tota la UE, només per sota de Romania i Bulgària.

Els  efectes  de  la  pobresa  infantil  són  altament  perjudicials  i  es  relacionen  amb
problemes de salut a l’edat adulta. L’impacte de la malnutrició o la manca d’estímuls
educatius  els  primers anys  de l’infant  poden tenir  conseqüències  de difícil  solució,
comprometent  no només  el  futur  d’aquells  infants,  sinó  el  de  tots,  en  disminuir  la
capacitat econòmica i productiva del país.

Si bé existeix una estreta relació entre la situació de pobresa dels infants i l’atur del
seus pares o la pèrdua de renda d’aquests, les polítiques públiques ben orientades
poden fer molt per la infància, per contrarestar els efectes d’aquestes situacions de
pobresa. Com destaca el darrer informe de l’Oficina d’Investigació d’UNICEF sobre
benestar infantil en països rics, l’experiència acumulada i constatada diu que aquells
països que en situacions de crisi van fer un gran esforç en mesures de recolzament a
la infància (protegint recursos educatius, sanitaris i socials dirigits als infants) van sortir
més reforçats de les mateixes.

La pobresa infantil s´ha fet més intensa, augmentant la distància entre les rendes dels
pobres  i  el  llindar  de la  pobresa.  Dit  d’una altra forma i  tal  com l’UNICEF-Comitè
Espanyol plantejava ja el 2012, cada vegada hi ha més infants pobres i cada vegada
són més pobres. La pròpia Creu Roja aquest mateix any 2014 ha senyalat un augment
de 3.419 menors nous —el 5,8% més— que l’entitat ha atès enguany i que eleven fins
a 61.792 la xifra total d’infants assistits per l’organització.
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La falta d’ingressos a les llars per la profunditat de la crisi ja està provocant que moltes
famílies  hagin  acabat  retallant  en  necessitats  bàsiques  com  el  menjar.  El  dèficit
alimentari afecta el desenvolupant del menor, a més d’augmentar el risc que pateixi
malalties respiratòries i cardiovasculars, així com infeccioses. La inseguretat del risc
de pobresa té enormes conseqüències en el  present,  però també per  al  potencial
desenvolupament dels infants, generant una desigualtat que anirà incrementant-se en
el futur desenvolupament cap a la vida adulta. 

Els serveis de menjador escolars han permès mitigar aquesta realitat durant el curs
escolar,  però ens trobem davant  el  final  de curs en què aquesta necessitat  queda
desatesa en tancar al centre escolar, i per tant, el servei de menjador.
Són els ajuntaments i les entitats sense afany de lucre, com Creu Roja en el cas de la
nostra ciutat, els que han de cobrir aquestes necessitats sense tenir la competència ni
els recursos econòmics.

En el cas del nostre municipi, el 80 % dels Ajuts d’Urgència Social son destinats a
famílies  amb  infants  a  càrrec:  430  beques  de  material  escolar,  303  beques  de
menjador el curs 2013-2014 i 448 sol·licituds pel curs 2014-2015. A més, comptem
amb el suport de la Creu Roja amb kits d’alimentació infantil i targetes de compra per
l’Àrea de Guissona, amb la Fundació Pere Tarrés que convida a nens de Badia a anar
a colònies, amb Càritas que amb el seu programa pro-infància dona suport d’aliments i
higiene a famílies amb infants de 0 a 3 anys i ajudes amb temes escolars.

És per això que  considerem que aquest servei directe d’atenció al menjador ha de
mantenir-se en les etapes de vacances escolars mitjançant  un Pla específic  per  a
aquest motiu. 

S'acorda:

Primer. Instar al Govern de la Generalitat a adoptar, de manera immediata, un “Pla de
recolzament a l’Alimentació Infantil" que contingui les mesures i recursos suficients per
garantir  que  les  famílies  amb  menors  al  seu  càrrec  que  es  trobin  en  situació  de
necessitat  tinguin  cobertes  les  seves  necessitats  bàsiques  d’alimentació,  i  garantir
l’accés dels menors, com a mínim, a tres àpats diaris, així com facilitar l’accés a una
dieta tan equilibrada com sigui possible per evitar problemes de malnutrició infantil;
habilitant per a tot això tots el mitjans a disposició de les administracions públiques, en
col·laboració amb les entitats del tercer sector, i tenint en compte l’entorn familiar i el
pla escolar. Aprovar el conveni annex de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Associació
de Vidus i Vídues de Badia per al desenvolupament d’activitats i serveis de caràcter
social,  així  com la participació puntual dins dels  programes que restin  integrats en
l’Àrea d’Acció Social i Cultural d’aquest Ajuntament, amb l’objectiu de promocionar el
benestar social de les persones vídues del municipi. 

Segon. Amb l’objectiu de prevenir situacions d’extrema vulnerabilitat social, aquest pla
inclourà els mecanismes i actuacions necessaris perquè des de la finalització del curs
en el mes de Juny, estiguin disponibles els serveis de menjador infantil en els centres
escolars. 

Tercer.  Instar al Govern de la Generalitat a que garanteixi les beques menjador com a
dret subjectiu, pel curs escolar 2014-2015, per tal que aquells infants de les famílies
que no puguin fer front al pagament del menjador escolar la tinguin garantida cobrint el
100% del seu cost. 

Quart.  L’Ajuntament  continuarà  apostant  pel  cobriment  d’aquestes  necessitats  per
garantir a Badia del Vallès que les famílies amb menors al seu càrrec que es trobin en
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situació de necessitat tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques d’alimentació, i
garantir l’accés dels menors, com a mínim, a tres àpats diaris, així com facilitar l’accés
a una dieta tan equilibrada com sigui  possible per  evitar  problemes de malnutrició
infantil.

Cinquè. Comunicar els següents acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a tots els grups parlamentaris. 

5. ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
DE L'AJUNTAMENT

La  secretària  procedeix  a  la  lectura  de  la  proposta  presentada,  i  a  continuació
l’alcaldessa  cedeix  la  paraula  al  senyor  Juan  Antonio  Lancho  Aceituno,  tinent
d’alcaldessa  primera,  que  diu:  “Con  este  acto  administrativo,  hoy  en  principio  se
tendría que poner punto y final  al  proceso administrativo que empezamos hace ya
algún tiempo. Hoy lo que votamos es la resolución del expediente técnico del proceso,
y por tanto bueno, pedir el voto afirmativo al mismo para poder seguir adelante con el
contrato y poder dar el servicio de forma normalizada”.  

A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal
d’ICV-EUiA,  que  diu:  “Muchas  gracias,  Sra.  Alcaldesa.  Como  este  tema  está
ampliamente debatido y el posicionamiento sobre como pensamos, como creemos que
se debería gestionar la limpieza de las instalaciones municipales, pues ya es conocido
también y yo pienso que nuestro posicionamiento en esto es rotundamente en contra”.

L’alcaldessa cedeix la paraula el senyor Rafael Muñoz, regidor del grup municipal del
PP, que diu: “Nosotros no votaremos a favor por todo el tiempo que han tardado, los
errores que han corregido, pero si que daremos una abstención”.

Seguidament intervé el senyor Juan Carlos Santervás, regidor del grup municipal de
l’AEB, que diu: “Para empezar no estoy totalmente en desacuerdo con lo que ha dicho
el Sr. Lancho, que hoy sólo votamos el expediente técnico porque no es así, de forma
legal y formal si, pero es el punto y final como bien ha dicho. Estoy de acuerdo a todo
el proceso. ¿Qué votamos hoy? Votamos la vuelta a la privatización del servicio de
instalaciones municipales, y votamos el recorte de horas en el servicio de limpieza
municipal.  Por ejemplo la biblioteca, actualmente 40 horas, pasaremos a 20. En la
brigada había 35, pasaremos a 15. En los 4 colegios había 80 horas, pasarán a 60. En
El Molí había 85 horas y pasarán a 55. Es decir que tanto el equipo de gobierno como
los partidos que voten o se abstengan en esta votación, están apoyando el punto final
a todo este proceso que como bien se ha dicho, lleva un montón de tiempo. Y te tengo
que recordar la moción que se presentó en su momento hace unos meses de intentar
la  remunicipalización de los servicios externalizados como les dicen o privatizados
como nos gusta decir a nosotros, que ha quedado ahí olvidado y volvemos a tener otro
servicio privado. Y nada más, eso es lo que se vota hoy, y lógicamente la AEB como
ha hecho en todo este período, votará en contra”. 

L’alcaldessa  cedeix  la  paraula  al  senyor  Juan  Antonio  Lancho  Aceituno,  tinent
d’alcaldessa primera, que diu: “Las cosas del directo. Es lo que tiene. La totalidad de
las  fuerzas  políticas  ya  se  posicionó  en  su  momento  con  el  tema  del  pliego  de
limpieza. Por lo tanto es cierto reiterarnos en algo que todos tenemos la posición clara,
marcada y definida. Yo deseo puntualizar algunas cosas. La primera es que el hecho
de  que  continuemos  adelante  con  el  proceso  que  iniciamos  en  su  momento  del
concurso  de   limpieza,  no  invalida  la  moción  que  se  aprobó  en  este  Pleno  para
estudiar y valorar la recuperación, rescate de todas aquellas actividades que tenemos
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externalizadas en el municipio, eso vaya por delante. Lo hemos dicho siempre y lo
volvemos a decir.
Dos. Es el punto y final a un proceso que dentro de dos año o de un año se podrá
volver a empezar, y entonces se podrá valorar qué queremos hacer o que quieren
hacer los que estén en su momento. Por lo tanto no es algo que siente cátedra o
sentencie. Por lo tanto creo que más allá de toda esa valoración que todos conocemos
y que podemos respetar, creo que va siendo hora de normalizar el servicio que se está
dando y garantizar que se de y que se ofrezca con todas las garantías y todas las
exigencias que se puedan hacer”.

Seguidament intervé el senyor Juan Carlos Santervás, regidor del grup municipal de
l’AEB, que diu: “Desde la AEB respetamos su postura pero tenemos claro que no hay
voluntad política, y se lo dije en la Comisión y dije que tendríamos la conversación
aquí como bien recuerda porque es interesante, y el último ejemplo como le dije en la
Comisión y se lo vuelvo a repetir aquí, es el ejemplo de la seguridad en la piscina. Yo
estuve en la Comisión de julio del año pasado con el regidor de deportes, comentó que
se podría mirar de porque no contratar directamente, que si ahora me dirán que la
empresa  de  seguridad...si,  la  empresa  de  seguridad  posiblemente  sea  más
problemático,  pero un controlador  de puerta es un trabajador normal  que tiene un
pequeño título que en Badia tenía que haber 800 personas que lo tengan, y 300 estén
paradas. Quiero decir que directamente se puede contratar por el Ayuntamiento, y es
más esta discusión se tuvo en julio del año pasado, el regidor de deportes dijo que si
es verdad, que se tiene que estudiar...como usted ha dicho, que esto no invalida que
seguiremos estudiando, y este año otra vez la seguridad es privada, igual que en el
Badia  Street,  igual  que  en  muchos  sitios...no  hay  voluntad  política.  Si  algún  dia
demuestra lo contrario pues me comeré mis palabras, pero no lo creo”.

L’alcaldessa diu: “Mire, Sr. Santervás, no voy a entrar a discutir determinadas cosas
porque creo que  ya  está  ampliamente  discutido,  pero  quiero  recordarle  una  cosa.
Podremos divergir en un montón de planteamientos y probablemente no estaremos de
acuerdo en si todo, absolutamente todos los servicios que presta este Ayuntamiento
los podría llegar a prestar por personal propio o no en determinados momentos o no, o
determinados  tipos  de  servicios  o  no.  Esta  discusión  la  podríamos  tener  en  un
contexto normativo diferente. Ahora mismo tenemos un contexto normativo que nos
prohibe incrementar el Capítulo I. Podemos hacer de más y de menos dentro de la
dotación que tenemos de Capítulo I. Es decir, tenemos una jubilación, podemos hacer
un alta en otro sitio, pero no podemos incrementar Capítulo I. Absorber un servicio de
estas magnitudes es ahora mismo imposible teniendo en cuenta el contexto en el que
estamos.  Entonces,  cuando  hemos  hablado  de  todo  este  tema,  del  tema  de  la
municipalización, eso lo tenemos que tener en cuenta. No todo es voluntad política, y
probablemente habrá cosas en las que no estemos de acuerdo y tampoco se nos
tienen que caer los anillos. Quiero decir que podemos entrar a valorar si realmente a lo
mejor una persona o una empresa de seguridad tiene que ser contratada o no, porque
yo también creo que de la misma manera que hemos aprobado mociones en este
sentido, también hemos aprobado otras en que favoreceríamos el comercio local, o
favoreceríamos...entonces podríamos entrar en conflicto directo, que yo creo que todo
eso se tiene que poner encima de la mesa y hablarlo. Y hablarlo. Pero ahora mismo
nos encontramos en un contexto normativo que es el que es y no es otro. Estamos
ahora mismo superlimitados de piés y manos para hacer determinadas cosas, y un
servicio  de este  volumen ahora  mismo es  imposible  municipalizarlo.  Sin  entrar  en
voluntades políticas o no, es imposible. De hecho, cuando hemos hablado de este
tema en este Pleno sobre el tema de la municipalización de servicios, yo misma he
pedido que si a alguien se le ocurre la manera de sortear la normativa vigente para
poderlo hacer, que se ponga encima de esta mesa. Y llevamos cuantos meses desde
que se aprobó la moción, muchos meses, y no se ha puesto ese tema encima de esta
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mesa. Más allá de pedir, porque usted manifiesta que este equipo de gobierno no tiene
voluntad política, y yo puedo decir lo mismo de la AEB. Que más allá de aprobar una
moción  sobre  la  municipalización  de  los  servicios,  no  tenemos  ninguna  propuesta
encima de la mesa de como sortear ahora mismo todas las disposiciones normativas
de  Rajoy  en  cuanto  a  este  tema.  No  tengo  ninguna,  ¿Eh?  Entonces  podríamos
reducirlo a lo mismo, es que ustedes no tienen voluntad política. La voluntad política
no sólo es hacer manifestaciones en mociones, la voluntad política también es hacer
propuestas encima de la mesa para convertir esas grandes frases de las mociones en
gestión, que es lo difícil. Yo le puedo decir que mociones se pueden aprobar como
churros, es lo más fácil del mundo mundial. Yo mañana me pongo me siento, hago una
gran moción pidiendo la paz mundial y digo que el Ayuntamiento de Badia del Vallès
mañana garantizará la paz mundial. Puedo apostar por la paz mundial pero no puedo
decir que la voy a garantizar. Porque si yo ahora mismo hago una moción mañana
diciendo que yo voy a garantizar o este Ayuntamiento va a garantizar la paz mundial,
pues no estaré diciendo del todo la verdad. Puedo decir que apuesto por la paz pero
no que la garantizara, porque para eso tiene que saber como garantizarla, es decir,
como convertir esos principios éticos grandilocuentes en gestión concreta municipal. Y
esa gestión concreta municipal se hace a través de una cosa que se llama derecho
administrativo  y  ordenamiento  jurídico,  y  en  base  a  una  serie  de  procesos.  Si  yo
mañana cojo y les digo tanto a Intervención como a Secretaría que quiero absorber el
100% del contrato de limpieza, me van a decir que no puedo. Porque entre otras cosas
tengo que incrementar  el  Capítulo  I,  a  lo  mejor  en un 10%.  ¿Ah,  no? ¿Entonces
despedimos gente?...Sr. Santervás, no he acabado. No he acabado...bueno, volveré
atrás, Sr. Santervás. Capítulo I del presupuesto, le recuerdo y le refresco la memoria,
son gastos de personal. Capítulo II son gastos corrientes. Lo que nos limita Rajoy,
aparte de limitarnos el total del presupuesto que nos establece un techo de gasto,
porque no se si usted lo sabe, que hasta Rajoy determina que este Ayuntamiento no
se puede gastar más de 11.700.000 euros, nos dice además que en Capítulo I que son
gastos de personal,  es decir  contratación directa, no podemos incrementar un solo
euro de un año al otro. Entonces dos, tres personas, cuatro personas se puede hacer.
Los planes de empleo van por otro lado. Personal de estructura me refiero, porque
tienes bajas, altas, pero 15 o 20 personas o 30 personas, o pides 20 personas de otro
servicio o no puedes dar de alta 20 personas de hoy para mañana sin incrementar el
Capítulo  I,  reitero,  Capítulo  I  gastos  de  personal.  Eso  no  significa  que  dentro  del
montante global del presupuesto evidentement sí que habría dinero para pagarlo. Una
cosa es que haya dinero, y otra cosa es que se pueda hacer porque la norma te lo
permita y le digo, la norma no lo permite. Si a usted se le ocurre la manera de eso
convertirlo en una propuesta que cumpla con la normativa vigente, me podrá usted
decir a mi que estamos hablando en igualdad de condiciones. Mientras tanto usted ha
hecho una manifestación grandilocuente,  y  ha aprobado una moción de contenido
político, si, pero que no tiene materialización en la gestión municipal. Por tanto, igual
de corresponsable es el PSC de no hacerlo, que la AEB de no proponerlo, porque
hemos  iniciado  una  mesa  de  trabajo  para  trabajar  precisamente  en  este  tema.  Y
nosotros hemos puesto el  escenario encima de la mesa. Ayúdennos, que no pasa
nada. De buen rollo lo digo, porque ahora mismo yo no encuentro la manera legal de
poderlo hacer, no la encuentro. Entonces cuando eso exista y nosotros digamos que
no, podremos decir no hay voluntad política. O podremos discutir incluso que nosotros
no estemos de acuerdo,  no digo que no.  Pero pongamos las  cosas en su sitio  y
hablemos de las cosas por su nombre, porque no todo vale ni todo se puede encabir
en el mismo discurso, yo es lo que quiero aclarar, porque un servicio de este tipo...y
luego otra serie de cosas que tendríamos que entrar a plantear y a valorar. Por tanto
resumirlo todo a una frase de que no hay voluntad política porque no se ha hecho, no
me parece del todo justo. Nada más”.

Seguidament intervé el senyor Juan Carlos Santervás, regidor del grup municipal de
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l’AEB, que diu: “Le respondo. A ver...Para comenzar ya en otro Pleno se discutió y se
le informó. Sale mucho más barato hacerlo municipal. Cifras...es que claro, dices no
podemos aumentar el tema de personal, la norma...A ver, ¿No se está pagando un
dinero por la empresa privada? ¿No se está pagando un 21% de IVA que te puedes
ahorrar  si  lo  haces municipal?  ¿No te puedes ahorrar  un 10% de beneficio  de la
empresa? El tema personal que si no te deja aumentar el...habría que mirar la ley,
pero de todas maneras, Sra. Alcaldesa. En la historia, yo soy historiador como usted
sabe, la historia enseña que si no se saltan a veces las normas... esa es la manera un
poquito se las salta, la historia no avanza sino. Si nos acogemos sólo a las normas,
hacemos lo que dicen las normas, pues vamos mal. Si, si le estoy diciendo...me ha
preguntado ¿Cómo? Como puedo hacer de aumentar o hacerlo público. Pues si, se
salta la norma, se asume. Y es una voluntad política, se asume, como alcaldesa pues
lo hace, no es nada malo. No va a ir  a la cárcel por intentar superar el Capítulo I
porque una ley nacional dice que no puede contratar a nadie más. O puede correr ese
riesgo. O no, que es lo que hace, y ya está, no hay nada más. Me ha preguntado como
se puede hacer. Pues así...o interpretarlo de otra manera”.

L’alcaldessa diu: “Mire, Sr. Santervás. El dia que estemos hablando el mismo lenguaje
usted  y  yo,  y  usted  me entienda  lo  que  yo  le  estoy  diciendo  discutiré.  Acabo  la
discusión...no,  porque  está  usted  primero  diciendo  que  incumpla  la  norma.  Está
haciendo afirmaciones categóricas desmintiendo o poniendo en duda lo que yo acabo
de decir, sin saber. Sin saber. Usted ha dicho habría que mirar la ley. Cuando usted se
mire la ley me lo discute, mientras tanto habría que mirar la ley para discutir lo que yo
le acabo de decir, me parece cuanto menos atrevido. No he terminado, no se ponga
nervioso, Sr. Santervás. Interpretar. La interpretación de la ley la hacen no solamente
esta alcaldesa, ni este equipo de gobierno, sino los servicios jurídicos, de esta casa y
de todas y ya no de esta casa, sino del Ministerio de Economía que emite dictámenes,
órdenes  y  disposiciones,  y  de  muchos  otros  organismos  que  emiten  circulares
interpretándola. Es decir, no solamente existe la norma, sino que existen circulares del
Ministerio interpretando esa norma y diciendo ojo, Sr. Ayuntamiento, que cuando yo
digo A, no es que usted interprete que puede ser A minúscula no, yo Ministerio le estoy
dicendo que es A mayúscula, y si usted incumple la A mayúscula está incumpliendo la
norma. Y le voy a decir. Si yo ordeno un pago en esta casa, sea cual sea, que no
cumpla con la ley, me voy a la cárcel. Y yo no voy a ir a la cárcel. Si usted quiere ir
cuando se siente en esta silla, usted hágalo. Yo no lo voy a hacer, entre otras cosas
porque en el estado de derecho que nos puede gustar más o menos, evidentemente a
quien le corresponde la tarea de cambiar las normas es al legislador, no es a este
Pleno de este Ayuntamiento, es al legislador. Y evidentemente podríamos hacer mil
mociones pidiendo al legislador que cambiara la norma, y evidentemente siempre hay
maneras de interpretarla pero cuando A es A y hay una directiva que te dice que es A,
el dia que usted esté aquí y quiera incumplir la norma hágalo, yo no lo voy a hacer. Yo
no voy a incumplir la ley, porque entre otras cosas...es tan gratuito decir la norma si
me gusta la cumplo, sino me gusta no la cumplo. Eso a mi me da tanto miedo que no
se lo puede usted imaginar, Sr. Santervás. O la interpretación unilateral de la justicia
que  en  la  historia,  como  usted  bien  dice,  en  la  historia  se  ha  interpretado
unilateralmente la justicia de muchas, muchas maneras Muchas, muchas maneras. Y
en pos de la justícia y de la norma, y del garantizar de una manera paternalista los
derechos de los  ciudadanos,  se  han  cometido  muchas  injusticias  a  lo  largo de la
historia. Usted que es historiador también lo tendría que saber “.              
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, la qual s’aprova per 6 vots a favor
(PSC), 4 abstencions  ( 3 PP, 1 CiU) i 5 vots en contra (4AEB, 1 (ICV-EUiA).

S’acorda:

I. Identificació de l’expedient.
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Expedient de referència SER/HAR/01/2013, relatiu a la contractació dels serveis de
neteja de dependències municipals

II. Relació de Fets

Per acord del Ple municipal de 31 d’octubre es va iniciar l’expedient de contractació,
subjecte  a  regulació  harmonitzada,  mitjançant  procediment  obert  oferta
econòmicament més avantatjosa segons diversos criteris d’adjudicació, pel servei de
neteja de les dependències municipals de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Per  acord de Ple  de 27 de febrer  de 2014,  dins  d’un expedient  contradictori  amb
audiència de les empreses interessades, es va acordar la correcció de l’error material
en de l’apartat 1.1.2 (borsa de serveis extraordinaris) de la clàusula 12a del Plec de
clàusules administratives particulars i va convocar de nou el procediment obert. 
Instruït l’expedient, i finalitzat el termini per a la presentació de proposicions, es van
dur a terme les diferents sessions d’obertura de proposicions. A instàncies de la Mesa
de Contractació, la Junta de Govern Local, en sessió extraordinària i pública de 29 de
maig de 2014, de conformitat amb les facultats delegades per l’acord de Ple de 5 de
desembre de 2013, va considerar que les proposicions números 3, 4 i 5, presentades
per les empreses VARESER 96, SL; EULEN, SA; i MULTIANAU, SL, respectivament
poden  ser  considerades  amb presumpció  d’anormalitat  d’acord  amb la  motivació  i
fonaments expressats a l’informe jurídic de data 23 de maig de 2014. 
La  Junta  de  Govern  Local  va  acordar,  en  conseqüència,  iniciar  l’expedient
contradictori, en els termes definits a la clàusula 15 del PCAP a quins efectes es donar
audiència  a  l’expedient  a  les  empreses  licitadores  expressades.  Dins  del  termini
atorgat,  en  data  11  de  juny  de  2014,  les  empreses licitadores  VARESER 96,  SL,
EULEN, SA, MULTIANAU, SL i CLECE, SA van presentar al·legacions, així  com la
Comissió Sectorial Permanent de Serveis de Neteja d’Edificis de Catalunya, que va
presentar escrit relatiu al compliment dels salaris previstos al Conveni Col·lectiu de
Neteja com del Codi de bones Pràctiques en la contractació pública de Serveis de
Neteja.
Per  acord  de  la  Junta  de  Govern  de  14/07/2014  es  va  “resoldre l’expedient
contradictori declarant inadmeses al procediment les proposicions presentades per les
empreses VARESER 96, SL; EULEN, SA; i MULTIANAU, SL, en atenció als fonaments
expressats  a  la  part  expositiva  del  present  acord  i  els  informes  tècnics  i  jurídics
esmentats”  i  alhora  es  va  “declarar  vàlid  el  procediment  de  contractació  seguit  i
d’acord amb els informes tècnics i jurídics requerir l’empresa LA BRUIXA NGM SL,
com a l’oferta més avantatjosa presentada, perquè en el termini de deu dies hàbils des
del següent de rebre la notificació d’aquest acord aporti la documentació requerida a la
clàusula 16, apartat 1r del PCAP, com a obligació prèvia a l’adjudicació del contracte.”
Aquest acord va ser notificat a totes les empreses licitadores i a la Comissió Sectorial
Permanent de Serveis de Neteja d’Edificis de Catalunya, Tot això, de conformitat amb
les facultats delegades pel Ple municipal en data de 5 de desembre de 2013.
En data  25 de juliol  l’empresa licitadora  LA BRUIXA NGM,  SL.,  que va presentar
l’oferta econòmicament més avantatjosa, ha presentat la documentació requerida i ha
constituït la garantia definitiva conforme les clàusules 16a i 17a del PCAP.
 
III. Fonaments de dret.

Per tot això, conforme les consideracions i fonaments continguts a l’esmentat acord de
Junta de Govern de 14/07/2014, que aquí es donen per reproduït; els informes tècnics
i  jurídics  de  8  i  9  de  juliol  de  2014,  respectivament;  l’informe  de  la  Intervenció
municipal; d’acord amb allò previst a la clàusula 16 del PCAP, els articles 53, 151 i
concordants del TRLCSP; i de conformitat amb les facultats que atorga a aquest Ple la
disposició addicional segona, apartat segon, d’aquesta mateixa norma.
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Es proposa l’adopció del següent ACORD:
 
Primer. Declarar vàlid el procediment de contractació seguit i ratificar el disposat per
l’acord de Junta de Govern Local de 14 de juliol de 2014 i adjudicar a l’empresa LA
BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS SL, com l’oferta més avantatjosa
presentada, el contracte de serveis  de neteja de dependències municipals, per l’import
total anual de 484.942,83 euros, i 101.837,99 euros d'IVA, sumant un total anual de
586.780,82 euros.
 
Segon. Aprovar els documents comptables annexos de: a) disposició de la despesa
per a l’exercici 2014, per l’import de 143.811,17 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida
1404 9208 22700, i per  l’import de 2.884,03 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 1604
4311 22700, amb el compromís de dotar els pressupostos municipals dels exercicis
successius amb la consignació pressupostària adequada i suficient per a fer front la
contractació.
 
Tercer.  Designar  com  a  responsable  del  contracte,  la  Sra.  Sandra  Mota  Nogales,
arquitecta tècnica municipal.
 
Quart. Notificar l'adjudicació a LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS
SL,  i  a  tots  els  licitadors  que  no  han  estat  adjudicataris  i  publicar-la  al  perfil  del
contractant.
 
Cinquè. Practicar els actes de publicació i tramesa documentals següents: 

a) Publicar  l’adjudicació  del  contracte  de  serveis  de  neteja  de  dependències
municipals, subjecte a regulació harmonitzada, en el Diari Oficial de la Unió
Europea  i  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  en  el  termini  de
quaranta-vuit dies a comptar des de la data de formalització del contracte.

b) Publicar la formalització del contracte en el Perfil de contractant.
c) Comunicar  les  dades  bàsiques  del  contracte  al  Registre  de  Contractes  del

Sector  Públic,  de  conformitat  amb allò  que estableix  l’article  333.3 del  Text
Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  aprovat  pel  Reial  Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

d) Trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en
què s’hagi formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient,
en el termini dels tres mesos següents a la formalització del contracte.

6. EN  CONTRA DE  LA NOVA OFENSIVA MILITAR  PER  PART  DE  L'ESTAT
D'ISRAEL SOBRE TERRITORIS PALESTINS

Es dóna lectura de la proposta presentada.

A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal
d’ICV-EUiA, que diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. La propuesta que debatimos
hoy de solidaridad con el pueblo masacrado de Palestina pues es ampliamente clara, y
yo me extenderé muy poco o hablaré poco sobre el tema. Agradecer a los grupos
municipales que han hecho aportaciones, que han añadido cosas, han quitado y con el
ánimo de solidarizarnos con el pueblo masacrado de Palestina y condenar la masacre
del estado de Israel al pueblo palestino. Quizá los datos están desactualizados al dia
en que presentamos esta  propuesta  que hablaba de unas 700 personas muertas.
Ahora a fecha de hoy se está hablando de alrededor de 1.300 personas muertas y un
número indeterminado de heridos y gente que ha perdido todo, que eso es lo más
cruel y lo más...y ante esa situación de silencio de la comunidad internacional y de
mucha gente,  pues se vuelve cómplice con el  estado de Israel  a esa masacre.  El
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silencio en estos casos nos vuelve cómplices, nos hace parte del verdugo que está
destrozando, descuartizando a niños. Una de cada 4 personas que están muriendo en
ese  conflicto  son  niños.  Anteriormente  hablábamos  de  violación  de  los  derechos
humanos a otro nivel aquí, que son los niños que pasan hambre en nuestro país, pero
allí  están  muriendo.  Entonces  yo  creo  que  nuestro  acto  más  noble  ahora  como
representantes  de  los  ciudadanos   es  manifestar  nuestra  repulsa  y  condena  a  la
barbarie del estado de Israel, y nuestra solidaridad con estas famílias que lo están
perdiendo  todo  y  que  lo  están  destrozando.  Gracias  nuevamente  a  los  grupos
municipales que han hecho aportaciones, al PP, a CiU, y al PSC”.

L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal
de  CiU,  que  diu:  “Gràcies,  senyora  Presidenta.  Des  de  CiU manifestem el  nostre
rebuig a la violència com a via per a resoldre els conflictes,  amb la convicció que
alimenta només la dinàmica de creixent tensió a la zona. Així, emplacem a les parts a
respectar lleis internacionals humanitàries definides a les Convencions de Ginebra. El
nostre suport a la Resolució 1860 del Consell de Seguretat de la ONU del 8 de gener,
per  tal  que  es  produeixi  l’alto  el  foc  i  perquè  l’ajuda  humanitària  arribi  a  territori
pal.lestí, tenint en compte que els pal.lestins tenen dret a l’establiment del seu propi
estat. La nostra esperança, que s’acabi la guerra el més aviat possible, i que reprengui
el més aviat possible l’esforç per aconseguir la pau en la regió”.

Seguidament intervé la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP,
que diu: “Lamentablemente cuando leemos los periódicos o vemos las noticias, nos
entra una sensación de impotencia total, no únicamente por la situación con Israel y
Palestina,  sino por  Siria,  Libia,  Senegal,  etc  etc.  Es lamentable que todos no nos
pongamos de acuerdo. Si todos los Ayuntamientos del mundo, si todas las personas
nos pusiéramos de acuerdo y obligáramos, porque en este momento posiblemente hay
que obligar a la ONU a que realmente haga cumplir el acuerdo, porque un holocausto
no se puede justificar  con otro.  Consideramos que hoy en día,  ahora,  la  situación
actual es que David se ha convertido en un Goliath armado, y tampoco es justo. Desde
luego que votaremos a favor”.

L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de
l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Bé, com diu la proposta d’acorda, Israel
no es un país normal, es un país que practica des de fa molts d’anys una política
d’appatheid,  i  nosaltres  el  que  volem  posar  damunt  de  la  taula  o  recalcar,  es  la
hipocresia  d’Occident.  Es  a  dir,  què  passaria  si  aquests  morts  a  les  escoles
bombardejades o al mercat, doncs fossin americans o britànics...o francesos. I es clar,
ja  que  es  parla  de  David  i  de  la  normativa  què  passaria  encara  més  si  aquests
pal.lestins doncs...si, si, poden respectar les convencions internacionals que la resta
dels forts es passen per l’article 25 qual els hi convé”.
L’alcaldessa  cedeix  la  paraula  al  senyor  Juan  Antonio  Lancho  Aceituno,  tinent
d’alcaldessa primera, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. El grupo municipal socialista
votará a favor de esta propuesta moción que trae ICV. Yo creo que los aquí presentes
no tenemos la solución a este conflicto, por llamarlo de alguna manera, yo creo que
más bien nos estamos acostumbrando a que de tanto en tanto nos asalte la TV pues
que  Israel  vuelve  a  atacar  los  territorios  palestinos,  o  que  vuelve  a  haber  algún
bombardeo selectivo o algún asesinato selectivo de tanto en tanto, y ya es algo que
desde que el estado de Israel nació como nació en aquel momento, y en los últimos
decenios nos tiene acostumbrados a no...yo creo que es uno de los pocos paises
estados que hace caso omiso a las declaraciones de Naciones Unidas, es uno de los
pocos  estados  paises  que  directamente  la  presión  internacional  es  como  si  a  un
elefante le picara un mosquito, y es un de los pocos estados paises que es un estado
en guerra  permanente.  Su sociedad,  su población vive  en un estado de guerra o
militarizado constante. Esperemos que la comunidad internacional, Naciones Unidas,
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la Unión Europea, ese gran motor de la democracia en el mundo tome cartas en el
asunto de verdad, y lo mismo que se atreve a imponer sanciones económicas a Rusia,
por ejemplo, lo haga con el estado de Israel en todas sus dimensiones”.
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, la qual s’aprova per unanimitat de
tot el Consistori.
S’acorda:
Atesa  la  gran  preocupació  que  ens  produeix  l'espiral  de  violència  que  es  viu
actualment als territoris ocupats de Palestina i a Israel.
Atès el càstig col·lectiu que el Govern d'Israel està infligint a la població palestina de
Cisjordània i Gaza des de la desaparició de 3 colons jueus, el passat 12 de juny, al
costat de l'assentament il·legal de Gush Etzion, proper a la ciutat d' Hebron. Durant la
cerca dels 3 desapareguts, Israel va matar a 8 civils palestins, va arrestat a més de
500 persones i va assaltar més de 1300 cases, universitats, institucions, mitjans de
comunicació i organitzacions de la societat civil palestina.
Atès la brutalitat dels atacs i les xifres de morts i ferits han anat augmentat amb la
trobada dels  cossos sense vida dels  3 colons el  30 de juny.  Les declaracions del
Primer Ministre Israelià,  Benjamin Netayanhu,  afirmant que venjarien aquest  morts,
han contribuït a l'escalada de la violència. Els discursos racistes i els linxaments contra
palestins i palestines, amb el beneplàcit de les institucions hebrees, es van estendre
per tot Israel, i han contribuït i permès atacs de colons contra població civil palestina.
Els  infants  són  un  dels  objectius  d'aquests  atacs  indiscriminats  contra  la  població
palestina.
Atès que novament la Franja de Gaza està patint una tragèdia humanitària provocada
per l'operació de l'exèrcit israelià batejada pel govern de l'Estat d'Israel com a "Marge
Protector", que mitjançant bombardejos continuats i la invasió de la zona ha provocat
ja més de 700 persones mortes, més de 3000 ferides, majoritàriament civils (entre les
quals  es comptabilitza una significativa proporció d'infants)  i  centenars d'habitatges
destruïts
Atès que rebutgem qualsevol assassinat i  violació dels Drets Humans i creiem que
cada vida val el mateix, sigui de jueus israelians o d'àrabs palestins, ens oposem a la
política  israeliana  que  provoca  un  degoteig  quotidià  d'assassinats  de  nens  i
adolescents, de dones i civils a Gaza i Cisjordània, així com totes les morts "indirectes"
provocades per l'ocupació militar i les ofensives militars periòdiques.
Atès que Israel no és un país normal. Fa 66 anys que ocupa militarment i imposa un
règim d'Apartheid sobre la població palestina vulnerant  els drets fonamentals de la
població  palestina.  L'Estat  d'Israel  discrimina  a  les  seves  minories,  viola  la  IV
Convenció  de  Ginebra  i  incompleix  les  resolucions  de  les  Nacions  Unides  (194
Assemblea general; 237 i 242 del Consell de Seguretat) que exigeixen el retorn dels
refugiats palestins, declaren il·legals els assentaments i l' ocupació, i insten a la fi de
les operacions militars i al respecte de la sobirania territorial de Palestina.
Atès que darrere de totes les morts i vulneració dels drets humans a Israel i Palestina,
hi ha una sola responsable: l'ocupació, i és aquesta la que s'ha d'aturar. Les situacions
extremes  porten  a  conseqüències  extremes.  I  per  això  demanem  la  fi  d'aquesta
sistemàtica vulneració dels Drets Humans. Hem de ser conscients de tot el que implica
l'ocupació, tan a nivell quotidià com a nivell privat.
Atès  que  aquesta  nova  ofensiva  militar  es  produeix  pocs  dies  després  del  10è
aniversari del dictamen emès pel Tribunal Internacional de Justícia de la Haia sobre el
mur construït per Israel en els territoris ocupats de Palestina com a nou exponent del
sistema  de  apartheid  imposat  pel  Govern  israelià.  Aquesta  sentència  i  la  decisió
d'Israel de no implementar-la són un dels símbols de la impunitat que la comunitat
internacional permet a l'estat d'Israel.
Atès que avui, la comunitat internacional novament calla en front de la massacre en
marxa  contra  el  poble  palestí  i  d'aquesta  nova  violació  per  part  d'Israel  de  la  IV
Convenció de Ginebra, declarada vinculant pels països signataris. Aquest atac militar
és una nova escalada en les polítiques d'apartheid que comet Israel contra el poble
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palestí  i  les  massacres  de  2008  i  2012.  Aquestes  agressions  en  el  seu  dia  van
merèixer  una  tèbia  condemna  per  part  de  la  majoria  d'institucions  i  a  banda  de
lamentar la tragèdia humanitària, van adoptar una inacceptable equidistància entre un
exèrcit ocupant i un poble ocupat i sota setge.
Atès que les relacions comercials, institucionals i acadèmiques, especialment amb el
sector militar i de seguretat, d'Israel contribueixen a perpetuar l'ocupació i la violació
dels Drets Humans de la població palestina. Només si exercim el trencament de les
relacions de "complicitat" amb el govern, empreses i universitats israelianes que es
beneficien del sistema d'apartheid, i fem una aposta real i decidida pel Drets Humans i
el Dret Internacional, serà possible aturar l'ocupació i la violència exercida sobre els
palestins i palestines.
Atès que l'Ajuntament de Badia del Vallès al gener de 2009, davant l'operació militar
de  l'exèrcit  israelí  sobre  la  Franja  de  Gaza  batejada  com  a  "Plom  Fos"  que  va
ocasionar centenars de víctimes i destrucció d'infraestructures civils, es va manifestar,
a travès d'una declaració de la seva Junta de Portaveus, a favor del cessament de les
hostilitats, a favor de garantir la protecció de la població civil i la satisfacció dels seus
drets i necessitats fonamentals i a favor de que la comunitat internacional actués amb
determinació per garantir un diàleg polític entre palestins i israelians que possibilités un
acord per a una Pau justa i  perdurable, basada en les resolucions de les Nacions
Unides,  conforme al  Dret  Internacional  i  sota el  principi  de "Dos Estats  per  a dos
Pobles".
Atès que després de més de cinc anys ens trobem davant una situació similar a la de
2009 a tots els efectes.
Atès que Badia del Vallès és un municipi de pau, de llarga i sòlida tradició solidària i
volem que el nom de Badia del Vallès sigui associat a la voluntat de pau i diàleg,
d'entesa, de justícia i de solidaritat amb els més febles, amb els que més pateixen.
És per tot això que l'Ajuntament en Ple acorda:
Primer.  Condemnem  l'estratègia  de  càstig  col·lectiu  del  govern  d'Israel  sobre  la
població palestina de Gaza i Cisjordània, així com la nova i desproporcionada ofensiva
militar a la Franja de Gaza batejada pel govern israelià com a "Marge Protector"
Segon. Condemnem l'assassinat tant de població civil palestina com israeliana, ja que
alimenta l'odi i la venjança entre els dos pobles i obstaculitza un procés de pau just.
Tercer.  Instem a garantir  la protecció de la població civil  de la Franja de Gaza i la
satisfacció dels seus drets i necessitats fonamentals.
Quart. Exigim a la diplomàcia europea i a Nacions Unides, així com als governs català
i espanyol, que pressionin amb totes les eines al seu abast Israel per tal que cessi els
atacs i l'ofensiva militar immediatament,  aixequi el  bloqueig sobre Gaza i compleixi
efectivament les resolucions de Nacions Unides.
Cinquè. Exigim el respecte dels Drets Humans i del Dret Internacional, la investigació
per part de la Cort Penal Internacional dels crims comesos durant l'operació militar, així
com l'aplicació efectiva de les resolucions de les Nacions Unides sobre Palestina i
Israel.
Sisè.  Instem  al  Govern  de  la  Generalitat  i  les  forces  polítiques  representants  del
Parlament de Catalunya, a definir, expressar i comunicar formalment a Israel la seva
repulsa:  per les seves polítiques bel·ligerants,  els  centenars de víctimes civils dels
seus  bombardejos  i  incursions  de  tropes  en  territoris  palestins,  la  detenció
administrativa  i  vexacions  de  palestins  i  palestines  i  la  violació  flagrant  del  Dret
Internacional
Setè. Sol·licitem el trencament de relacions institucionals, comercials i acadèmiques
impulsades tant pel Govern de Catalunya, com pel Govern de l'estat espanyol amb el
Govern d'Israel i el sector militar i de seguretat israelià que té una relació (directa o
indirecta) amb la ocupació dels territoris palestins, incloent els assentaments il·legals.
Vuitè. Condemnem la declaració feta per l’ambaixador d’Israel a Espanya, Alon Bar, el
passat  mes de maig  declarant  al  Parlament  de Galicia  com a enemic  d’Israel  per
aprovar  una  declaració  Institucional  exigint  el  compliment  de  les  Resolucions  de
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Nacions Unides i el respecte als drets col·lectius del poble palestí.
Novè.  Notificar  el  present  acord  a  l’ambaixada  d’Israel  a  Espanya,  als  governs
Espanyol i Català i al Parlament de Galícia.

L’alcaldessa diu: “Abans de passar a la segona part del Ple, volia excusar la presència
dels dos regidors que no han vingut, que s’han excusat, que son el Raul Ortiz i la
Raquel Gràcia, i llegir un acord de Junta de Portaveus que hem fet, que no l’hem llegit
al  començament  perquè  estàvem bastants  sols  i  valia  la  pena  que  tinguéssim un
auditori al que dirigir-nos, i diu el següent: Los grupos municipales con representación
en el Ayuntamiento de Badia del Vallès estamos viendo con preocupación como la
tensión y las faltas de educación y respeto se están convirtiendo en la norma durante
la  celebración  de  las  sesiones  de  pleno  municipal  y  del  plenillo,  distorsionando
gravemente el  desarrollo  de las mismas.  Esta situación es muy perjudicial  para la
calidad democrática de nuestros plenos, y dificulta que las sesiones de debate político
y  ciudadano  se  hagan  de  forma  positiva  y  constructiva.  Asimismo,  supone  un
menoscabo de los derechos de las personas que asisten a las sesiones plenarias y
que mantienen una actitud de respeto y educación, ya que se ven privados de su
derecho  a  estar  informados  e  informadas  de  los  puntos  de  debate  y  de  las
intervenciones de todos  y  cada uno  de los  regidores,  regidoras  y  ciudadanía  que
participan,  llegando  en  algunas ocasiones a  ser  víctimas de faltas  de  respeto.  La
libertad de expresión es un derecho fundamental.  Esto no impide que su ejercicio
pueda  estar  sometido  a  limitaciones,  sobre  todo  cuando  este  derecho  entra  en
conflicto  con  otros  derechos  fundamentales  como  el  de  la  dignidad  personal,  la
protección  de  la  reputación  etc.  La  libertad  de  expresión  ampara  las  opinones
divergentes, la crítica, incluso la crítica molesta, acerba o hiriente. Los que ostentamos
un  cargo público tenemos un plus de responsabilidad y debemos ser respetuosos con
este derecho fundamental. Debemos ser tolerantes, pero incluso incrementando ese
plus de tolerancia que se nos exige, debemos fijar un límite a esta tolerancia cuando
esta se convierte en renuncia a nuestra libertad de expresión, a nuestra dignidad como
personas, a nuestros derechos fundamentales. Por ello los regidores y regidoras que
formamos parte de este Consistorio, condenamos el comportamiento de las personas
que insultan, interrumpen, increpan, gritan y mantienen una actitud de violencia verbal
en  cualquiera  de  sus  manifestaciones,  en  las  sesiones  tanto  del  Pleno  como  del
plenillo, y solicitamos a estas personas que depongan esta actitud por el bien de la
democracia y por el respeto a todas y cada una de las personas que estamos hoy
presentes  en  las  sesiones.  Los  grupos  municipales  solicitamos  que  cualquier
comportamiento que altere el normal funcionamiento de las sesiones sea reprendido y
en caso de persistir, se actuará tal y como prevee el Reglamento Orgánico Municipal, y
se pedirá a la persona responsable que abandone el Pleno. La Junta de Portavoces
cree necesaria la colaboración de todos y de todas del público asistente, pero también
de los regidores y de las regidoras para hacer posible el buen desarrollo del Pleno
municipal  y  del  plenillo,  que  se  puedan  realizar  en  un  ambiente  de  respeto  y  de
tolerancia,  necesario para tener un debate sano y constructivo,  indispensable para
poder hacer frente a los retos que debemos afrontar como ciudadanos.
Nada más, era en relación a lo que pasó que no vuelva a pasar, pongamos todos
nuestro grano de arena y felicito ahora mismo a los que están aquí presentes por la
actitud de respecto con el que se han comportado a lo largo de todo el Pleno del dia
de hoy”.

II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA DEL NÚMERO 319/14 AL
378/14
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La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:
 
Núm. 319/14, de 10 de juny, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 10 de
juny de 2014.
 
Núm. 320/14, de 10 de juny, d'acceptar els ajuts econòmics atorgats per la Diputació
de Barcelona,  en el  marc del Catàleg de Serveis  de l'any 2014 del  Pla “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
 
Núm. 321/14, de 12 de juny,  d’ d’incoar expedient de baixa al  padró municipal per
inscripció  indeguda,  atesa  la  sol.licitud  que  ha  presentat  la  senyora  Maria  Teresa
Garcia Baget.
 
Núm. 322/14, de 12 de juny,  d’ d’incoar expedient de baixa al  padró municipal per
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Concepció Salazar
Amaya.
 
Núm. 323/14, de 12 de juny,  d’ d’incoar expedient de baixa al  padró municipal per
inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Serafina Bindang
Ekomo.
 
Núm. 324/14, de 12 de juny,  d’ d’incoar expedient de baixa al  padró municipal per
inscripció  indeguda,  atesa  la  sol.licitud  que  ha  presentat  el  senyor  Juan  Ramón
Sánchez Navarro.
 
Núm. 325/14, de 13 de juny, de concessió de llicència urbanística núm. 2014/061 a la
Comunitat de Propietaris de l'Av. Cantábric, 19.
 
Núm. 326/14, de 13 de juny, d'autorització per a l'OVP a diferents sol.licitants durant
els dies de la Festa Major, per a la col.locació de parades.
 
Núm. 327/14, de 13 de juny, de concessió al senyor Angel Garcia Manzaneda de la
targeta d'armes per un període de dos anys.
 
Núm. 328/14, de 13 de juny, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 17 de
juny de 2014.
 
Núm.  329/14,  de  13  de  juny,  d'aprovar  i  presentar  a  la  Diputació  de  Barcelona
l'actuació  denominada  Taller  de  Recerca  de  Feina:  Una  imatge  val  més  que  mil
paraules, i sol.licitar una subvenció de 600,00 euros.
 
Núm.  330/14,  de  17  de  juny,  d’incoar  expedients  sancionadors  segons  la  relació
14028833  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. 331/14, de 17 de juny, de concessió de la targeta d'aparcament individual per a
persones amb disminució, modalitat no conductor, a la senyora Angeles Friaza Rangel.
 
Núm.  332/14,  de  17  de  juny,  d’incoar  expedients  sancionadors  segons  la  relació
14027772  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. 333/14, de 17 de juny, de concessió de llicència urbanística núm. 2014/065 a la

18



Comunitat de Propietaris de l'Av. Costa Brava, 1.
 
Núm. 334/14, de 17 de juny, de declarar la caducitat de les inscripcions i donar de
baixa en el Padró Municipal d’Habitants diferents persones, per haver transcorregut el
termini de dos anys sense que s’hagi renovat la inscripció a la qual estan obligats els
estrangers no comunitaris.
 
Núm. 335/14,  de 17 de juny,  d'inscriure l'entitat  denominada “Associació d'Afectats
d'esclerosis múltiple del Vallès” al Registre Municipal d’Entitats amb el número EAC
145-14.
 
Núm. 336/14, de 18 de juny, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros a la senyora
Sonia Rico Mainer, sense interès i a compte de les retribucions del mes de juny de
2014.
 
Núm. 337/14, de 18 de juny, de concessió de diferents ajuts socials a treballadors que
ho han sol.licitat, corresponents al mes de juny.
 
Núm.  338/14,  de  18  de  juny,  de  disposició  de  les  vacances  anyals  de  diferents
treballadors.
 
Núm.  339/14,  de  18  de  juny,  de  disposició  de  les  vacances  anyals  de  diferents
treballadors.
 
Núm. 340/14, de 19 de juny, d'autoritzar l'ocupació de la via pública per a la venda
d'articles pirotècnics a l'empresa ARS Pirotècnia, S L, durat els dies 19 a 23 de juny de
2014.
 
Núm. 341/14, de 19 de juny, d'autoritzar l'ocupació de la via pública per a la venda
d'articles pirotècnics a l'empresa Gironina, S L, durat els dies 19 a 23 de juny de 2014.
 
Núm. 342/14, de 19 de juny, d'acceptar la subvenció per al suport al finançament dels
Serveis Socials Bàsics per a l'any 2014, per import de 38.292,73 euros.
 
Núm. 343/14, de 20 de juny, de convocatòria del Ple municipal ordinari el dia 26 de
juny de 2014.
 
Núm.  344/14,  de  20  de juny,  de  desestimació  de  la  reclamació  de  responsabilitat
patrimonial interposada per la senyora Piedad Belmonte Lozano, per no existir relació
de causalitat entre els fets ocorreguts en la seva persona i l’actuació de la Corporació.
 
Núm.  345/14,  de  20  de juny,  de  desestimació  de  la  reclamació  de  responsabilitat
patrimonial  interposada  per  la  senyora  Maria  Fe  Calvo  Samaniego,  per  no  existir
relació de causalitat  entre els fets ocorreguts en la seva persona i  l’actuació de la
Corporació.
 
Núm. 346/14, de 23 de juny, de concessió de llicència urbanística núm. 2014/059 al
senyor Miguel Ribó Coello, per a la realització de les obres que sol.licita d’arranjament
del local comercial de l’av. Costa Brava, 11.
 
Núm. 347/14, de 23 de juny, d’autoritzar el senyor José Alburquerque Hernández, per
a l’instal.lació d’una terrassa exterior (ampliació) davant el local ubicat a l’Av. Burgos,
2, durant el període del dia 1 de juny fins el 31 de juliol de 2014.
 
Núm. 348/14, de 23 de juny, d’anul.lar la núm. DE0181/2014 que concedeix llicència
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urbanística núm. 2014/026 a ENDESA, atesa la seva sol.licitud.
 
Núm. 349/14, de 23 de juny, de concessió de llicència urbanística núm. 2014/064 al
senyor Francisco Javier Renom Crespan, per a la realització de les obres que sol.licita
en la seva vivienda de l’av. Costa Brava, 5.
 
Núm. 350/14, de 26 de juny, de delegar les facultats de celebració de matrimoni civil
en favor del tinent d’alcaldessa Juan Antonio Lancho Aceituno.
 
Núm. 351/14, de 26 de juny, de nomenament de diferents càrrecs accidentals durant el
període de vacances dels seus titulars.
 
Núm. 352/14, de 27 de juny, d’aprovar el contracte menor de seguretat del festival
“Badia Street” amb l’empresa APS Seguretat i SALMAR 2010.
 
Núm. 353/14, de 27 de juny, d’autoritzar l’OVP a la senyora Eva Sánchez Matarín, per
a la instal.lació d’una parada de venda de coques a l’av. Burgos, durant el dia 23 de
juny.
 
Núm. 355/14, de 27 de juny, d’aprovar el contracte menor de serveis amb l’empresa
SPS Seguretat  i  Prevenció, per a la realització del Pla d’Autoprotecció del Festival
“Badia Street”.
 
Núm. 356/14, de 28 de juny, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 30 de
juny de 2014.
 
Núm.  357/14,  de  28  de  juny,  de  donar  d’alta  en  el  Padró  Municipal  d’Habitants
diferents persones, per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 31
de maig al 27 de juny de 2014.
 
Núm. 358/14, d’1 de juliol, d’avocació de les facultats delegades a favor de la tinenta
d’alcaldessa  senyora  Raquel  Gracia  Perales,  mentre  duri  la  situació  de  baixa  per
maternitat.
 
Núm. 359/14, de 3 de juliol, d’iniciar expedient de baixa d’ofici en el padró d’habitants,
a instància de la senyora Guadalupe Arrabal Reyes.
 
Núm. 360/14, de 4 de juliol, de deixar sense efecte la núm. 639/2013,  i inscriure amb
caràcter  definitiu  l'entitat  denominada  “Associació  de  Voluntaris  de  Protecció  Civil
L’Oreneta” al Registre Municipal d’Entitats amb el número EAC 142-13.
 
Núm. 361/14,  de 7 de juliol,  de modificar  el  punt  b)  de l’apartat  segon del  Decret
507/2011 de 22 de juny i delegar-ho a favor de la senyora Montserrat Jiménez Molina ,
i  avocar els punts a),  c),  d),  e),  f),  g)  i  h)  de l’apartat  segon del mateix decret  en
l’alcaldessa, durant els dies 8 al 20 de juliol per absència del senyor Juan Antonio
Lancho Aceituno.
 
Núm. 362/14, de 7 de juliol, de convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local
el dia 7 de juliol de 2014.
 
Núm. 363/14, de 8 de juliol,  de concessió d’una bestreta de 500,00 euros a la senyora
Sonia  Ollé  Campillo,  sense  interès  i  a  compte  de  les  retribucions  de  la  paga
extraordinària de Nadal de 2014.
 
Núm. 364/14, de 8 de juliol, de disposició de les vacances del senyor José Luis Soto
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Martínez.
 
Núm. 365/14, de 8 de juliol, de disposició de les vacances de diversos treballadors de
l’Ajuntament.
 
Núm. 366/14, de 8 de juliol, de disposició de les vacances de diversos treballadors de
l’Ajuntament.
 
Núm. 367/14, de 8 de juliol, de modificar la 492/11 i delegar a favor de la senyora
Montserrat Jiménez Molina la gestió de la regidoria de Seguretat Ciutadana, i modificar
la 507/11 i delegar-li igualment les facultats d’acordar les sancions per infraccions de
trànsit, durant l’absència del senyor Juan Antonio Lancho Aceituno.
 
Núm. 368/14,  de 8 de juliol,  de rectificar  la  numeració de la  targeta  d’aparcament
individual  per a persones amb disminució atorgada al senyor José Siles González.
 
Núm. 369/14, de 8 de juliol, d’aprovar i presentar al Servei d’Ocupació de Catalunya el
projecte denominat “Millora de les competències laborals de  persones beneficiàries
del PRMI, a través de tasques de jardineria urbana a Badia del Vallès”, i sol.licitar una
subvenció de 88.160,82 euros destinada a finançar el cost salarial de kes oersibes a
contractar.
 
Núm. 370/14, de 8 de juliol, d’acceptar la renuncia que ha presentat la senyora Isabel
Latorre Franco a la seva reclamació de responsabilitat patrimonial, núm. 6/2014.
 
Núm.  372/14,  de  9  de  juliol,  d’incoar  expedients  sancionadors  segons  la  relació
14030967  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. 373/14, de 9 de juliol, de disposició de les vacances del senyor José Vivancos
Luna.
 
Núm.  374/14,  de  10  de  juliol,  d’incoar  expedients  sancionadors  segons  la  relació
14032262  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. 375/14, de 10 de juliol, de reconèixer a la senyora M. José Galindo Garcia la
llicència per assumptes propis durant un període de 25 dies a comptar des del dia 7 de
juliol.
 
Núm.  376/13,  de  10  de  juliol,  d’incoar  expedients  sancionadors  segons  la  relació
14031331  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. 377/14, d’11 de juliol, de convocar sessió ordinària de la Junta de Govern Local
el dia 14 de juliol de 2014.
 
Núm. 378/14, d’11 de juliol, de convocar sessió extraordinària de la Junta de Govern
Local el dia 14 de juliol de 2014.
A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal
d’ICV-EUiA, que diu: “Muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Yo quería preguntar sobre la
Resolución  329  del  13  de  junio,  de  unos  talleres  de  búsqueda  de  trabajo,  y  me
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gustaría saber si  en ese decreto está previsto invitar  a este colectivo que se está
organizando en Badia, o que está organizado, la Asociación de Parados Activos para
que puedan de alguna manera salir de la grave situación que están viviendo. 
Y otra Resolución que me gustaría preguntar también es la 342, del 19 de junio, que
es relativa a la  aceptación de una subvención de 38.292,73 euros de un tema de
servicios sociales básicos y cosas de estas y claro, el importe total que invertirán y
estas cosas me gustaría tener un poco más de información sobre el tema”. 

L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de
l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Nosaltres més que preguntar voldríem
fer alguna consideració respecte a dues Resolucions d’Alcaldia perquè es clar, vostè
quan parlàvem del tema del servei de neteja de les dependències municipals es clar,
el que estava intentant es com per dir-ho d’alguna manera, alliçonar sobre què era o
no era el Capítol I, i posava de manifest que l’únic que diu la normativa es que no s’ha
de  superar  el  “techo  de  gasto”  de  Capítol  I  en  aquells  llocs  de  feina  de  caràcter
estructural. Però es clar, quan veus la Resolució 352: “contracte menor de seguretat
per  Badia  Street.  6  vigilants  de  seguretat  i  10  controladors  d’accessos”.  Mires  la
Resolució  355:  “d’autoprotecció  del  festival  de  Badia  Street”...clar,  és  necessari
contractar aquestes empreses? O no podem fer una contractació directa, quan vostè
amb un autònom li presenta una factura per un servei, això que ho considera? Capítol
I? De personal? O considera Capítol II de serveis? Ara sí que ens agradaria que ens
alliçonés,  que ens aclarís la qüestió, i  en tot cas si genera una taula de debat per
l’estudi de la remunicipalització, doncs home...ja li vam posar damunt de la taula que si
contracta directament s’estalvia el  21% d’IVA. Ja li vam posar damunt de la taula que
si contracta directament no ha de pagar al voltant del 15% de benefici empresarial. Per
tant,  sí  que li  vam posar damunt de la taula propostes. Però es clar...ni  tants sols
vostès consideren que un contracte menor de seguretat d’un controlador d’un accés
que  això  no  ho  pot  fer  l’Ajuntament  de  Badia  directament,  creant  una  societat
cooperativa  limitada  o  sinó  creant-la,  sí  afavorint  la  seva creació  perquè li  puguin
facturar a més a més imports que evidentment no viurem d’això, però si que podem
allegeugerir d’alguna manera la situació d’algun dels nostres veïns. Simplement això,
es la  constatació  de que ho digui  com ho digui,  no tenen voluntat  política real  de
contractar directament ni de remunicipalitzar serveis”.

L’alcaldessa diu: “Sí, li tornaré a alliçonar. Com acostumo a fer. El “techo de gastos”de
tot el pressupost, no del Capítol I. Això s’ho pot apuntar per les darreres vegades que
ho digui que no s’equivoqui. “Techo de gastos” del pressupost. El que em referia amb
el Capítol I es que no es pot incrementar l’import  és 0, es un increment  0 de l’import
d’un any respecte un altre, el techo de gastos es una altra cosa que aprova el Ministeri
que es el que et deixa incrementar del pressupost d’un any respecte de l’altre. I li torno
a alliçonar. Capítol I és la contractació directa. El Capítol II és contractació d’empreses.
La contractació d’un autònom és Capítol II. I ja està, ja l’he contestat”.
Després, deures. El fet de dir en genèric pel fet que s’estalvii l’IVA en la contractació,
que això suposo que un estalvi directe del 15% del benefici, demostra que hi ha un
seguit de coses que no s’han tingut en compte. Primer, les taules radials. Segon, el
cobriment de les baixes que tot això incrementa el cost. Que jo no dic que si ni que no,
però s’ha de calcular. No es pot dir a grosso modo,jo faig així i dic com el benefici
empresarial jo el calculo, perquè cada empresa té el seu benefici empresarial, perquè
no totes les empreses tenen el 15% ni totes les empreses son dolentísimes com el
dimoni “con cuernos y rabo”, que venen aquí a extorsionar al mundo mundial. No totes
les empreses tenen uns beneficis del 15%, i els autónoms moltísim menys perquè li
puc assegurar que molts autònoms estan treballant sense benefici empresarial només
per a tenir-ne un sou, i moltes empreses ho estant fent, petites empreses familiars que
tenen dues o tres persones, aquestes empreses estan vivint del que treballen,  que
també es una manera molt digna de viure. Els autònoms també tenen una manera
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molt digna de viure, i per això no significa...Per tant, que fer una consideració així de
dir això suposa un estalvi de un 15% sense quantificar-ho de veritat, que és agafar-se
la molèstia de veure personal contractat, antiguitat del personal. Això que em suposa?
X. Tot això es comptabilitza i es quantifica i crec recordar que en el seu moment i ara
no ho defensaré perquè crec que no es un tema no només comptable, es un tema que
entren  moltes  indicacions.  Crec  recordar  que  la  darrera  vegada  que  si  que  es  va
quantificar numèricament i que ho vam fer nosaltres, perquè vostès només diuen això
suposa un increment del 15% de benefici industrial i del 21% de l’IVA, i ja està, per què
no agafen, i ho miren i compten? Per què no ho fan? No ho fan mai. Sí, ens demanen
que  ho  fem  nosaltres.  No,  no  ho  fan  mai...dels  contractes  no  ho  fan  mai.  Dels
contractes  de prestació  de serveis  no ho han  fet  mai.  Mai  s’han  pres  la  molèstia
d’agafar tot el personal, plantejar l’antiguitat, el cost, taules salarials, bla bla bla pel que
costa per Capítol I, el que costa la quota patronal, tot això també, son costos i s’han
d’incorporar. Que jo no dic que sigui més car o més barato, però per a fer aquestes
afirmacions, s’han de fer. No només es el titular del 15% i del 21%...això no es fer la
feina ben feta. No diguin que l’han feta perquè no l’han feta. Vostès diuen això suposa
un estalvi del 15% de benefici empresarial i el 21% de l’IVA i se quedan tan anchos.
Crec recordar que fa anys, la darrera vegada que es va quantificar això, suposava un
increment de costos de 100.000,00 euros. Crec que en aquest contracte, perquè m’ho
estava apuntant la regidora perquè vam fer...nosaltres sí que ho vam fer. Vostès no ho
van  fer,  nosaltres  sí  que  ho  vam  fer.  Vam  valorar  què  costaria  la  internalització
d’aquest servei, ho vam fer. Vostès no ho van fer, nosaltres sí ho vam fer, i tenim el
cost del que suposa. Si vostès volen, com tot, nosaltres els hi fem arribar com tot el
que fem, que vostès no fan, els hi fem arribar i ho comparen amb el cost del contracte i
després ja en parlem i si vol estiguem 4, 5 hores per a debatre-ho. Però que així en
grans titulars diguin que nosaltres sí que ho hem fet, això suposa un estalvi del 15%
del benefici empresarial perquè si és el general,  i el 21% de l’IVA. I ja està, s’han
quedat más anchos que largos. 
Ara continuaré contestant. Li donaré la paraula a la senyora Carbonell perquè contesti
les  peticions  d’informació  del  senyor  Argueta  i  després  li  donaré  la  paraula  a  la
senyora Cristina Fabregas”.           
     
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Carbonell, regidora de regidora
de benestar social, gent gran, i dependència, igualtat i salut i hàbits saludables, que
diu: “Gràcies. Respecte a la 329 li  passaré la informació perquè això es porta des
d’Ocupació, i ja els hi demanaré la informació perquè no la tinc.
Respecte la 355, es una subvenció que dóna cada any per ràtio la  Diputació, i que es
destina a les ajudes d’urgència social”.

Seguidament  intervé la  senyora  Cristina  Fabregas,  regidora  del  grup municipal  de
l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Em sembla que ens ha quedat clar que
el Capítol I no el podem augmentar. Ja està, lo tengo grabado a sangre. Bé, llavors la
pregunta que li fèiem es, el Capítol I no el podem augmentar, però tenim voluntat de
no externalitzar el servei. Com que no podem contractar treballadors perquè no ens ho
permeten, no podem augmentar el Capítol I, no podem contractar treballadors, fem
una  altra  cosa.  Contractem  un  servei  d’un  autònom  que  ens  farà  una  factura  a
l’Ajuntament, que probablement intentem que aquest autònom a més a més sigui un
ciutadà de Badia que està en situació d’atur, i que té la capacitat laboral per a fer allò
que nosaltres volem, que en aquest cas es la contractació d’un servei de vigilància i
tal. L’hem fet aquesta valoració? L’hem fet aquest estudi econòmic? Hem valorat si
això era factible o no era factible? I si a més a més el cost fos el mateix  perquè
assumint que el cost pugui ser el mateix, resulta ser que a més a més estem ajudant a
algú de Badia. Plantegem-ens-ho. Simplement això, plantegem-ens-ho. A lo millor no
augmentem Capítol  I,  això  també m’ha quedat  clar,  amb aquesta  contractació  pel
mateix cost o a lo millor  una mica menys,  perquè la infraestructura d’una empresa
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d’aquestes característiques és important,  a lo millor per una miqueta menys,  doncs
també hem fet una bona cosa pel nostre municipi, simplement”.      

L’alcaldessa  diu:  “Evidentment  es  poden  fer  molts  plantejaments.  Contractar  un
autònom evidentment es donar feina a una persona. No contractar una empresa es no
donar feina a una persona genèrica i pot generar acomiadaments també. Vull dir que
no tot és blanc ni tot és negre. En el cas de l’empresa de seguretat, crec que és un
tema...les empreses de seguretat tenen un rol determinat i jo no crec que nosaltres
poguéssim contractar un vigilant de seguretat autònom. Ho miraré de tota manera per
a donar-li la resposta en el cas concret de les empreses de seguretat...no n’hi han.
Vigilant de seguretat. Els que vam contractar pel Badia Street crec que eren personal
de seguretat. Bueno, de tota manera permeti’m, no es posin nerviosos, ho mirarem i
donarem la contesta, perquè ara no puc dir coses que no estic segura, perquè no tinc
l’expedient al davant. En qualsevol cas estic completament d’acord amb vostè. Jo crec
que aquestes coses també s’han de mirar amb tot el marge que s’ha de mirar. També
és veritat que es vol col.laborar amb molts col.lectius, amb moltes entitats, i  el que
hem d’intentar es treballar per a generar llocs de treball. Jo estic absolutament d’acord.
En qualsevol cas, el cas concret que em preguntaven, que era el tema del vigilant de
seguretat, els hi passarem un informe de perquè ho hem fet d’aquesta manera”.   

L’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de
l’AEB, que diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Com vostè diu, no tothom o no tot és
blanc o és negre, però en el seu cas, per la política de fets consumats, sempre trien
l’externalització,  en paraules seves, i  la privatització en paraules de l’AEB. Anem a
veure. Hi ha una cançó infantil “els petits putxinel·lis” que diu així “fan, fan, fan” perquè
això semblava una batalla infantil de a veure qui fa més. Que si jo faig, que si vostès
no fan. Anem a veure. Quan hi ha un estudi tècnic, qui fa aquest estudi tècnic? Ho fan
vostès o ho fan els tècnics de la casa? Nosaltres entenem que un estudi tècnic ho fa
qui ho ha de fer, que son els técnics de la casa. I en base a aquests informes tècnics,
vostès  prendran  o  deixaran  de  prendre  les  decisions  polítiques  que  considerin
avinents. Més coses. En cap moment l’AEB ha dit que les empreses o que l’empresa
sigui un dimoni, en cap moment. Evidentment ser un autònom es una forma ben digna
de viure, molt bé. Nosaltres el que comentàvem es que vostè diu que no hem posat
damunt de la taula sol.lucions, propostes, i nosaltres li diem que sí, que vostè es el que
han de fer, encarregar als tècnics si ens podem estalviar aquest 21% d’IVA o no o fins
a quin punt en cadascun dels serveis. El que han de veure i encarregar als tècnics si
ens podem estalviar o no aquest 10, 15% de benefici empresarial. Això es el que han
de fer vostès. Clar, vostès parlen de les taules salarials, parlen de l’antiguitat i parlen
de les baixes  però quines baixes? Si  les baixes  que hi  han ara per  ara ja  no les
cobreixen. Si una dona de la neteja es posa malalta i no la cobreixen. I vostè el que ha
de fer es anar a les escoles i veure com estan de brutes les escoles, i aquesta es una
realitat. I ja està, evidentment ni tot és blanc ni tot és negre, però si us plau deixem les
cançons infantils del que fan fan fan a qui ho ha de fer en cada moment”.

L’alcaldessa diu: “Gràcies. Evidentment deixo les cançons pel que sap de música, que
es el que sap vostè, de música. Torno a parlar, diu nosaltres encarreguem els temes
als tècnics. Si, i després els hi expliquem, i quan jo vinc aquí a dir els que ens diuen i
vostè  diu  no,  això  no  és  veritat,  perquè  això  suposa...i  vostès  son  els  que  fan
afermacions. Vostès diuen que nosaltres no en tenim raó, i vostès son els que diuen
que això que nosaltres diem no és veritat. Contrasta-ho. Clar, el que no pot ser es que
se’ns digui que nosaltres no ho fem i quan ho fem estem equivocats, però després
diem bueno doncs vostès facin un plantejament alternatiu,  no es que els hi toca a
vostès que son els que tenen la maquinària...O sigui, evidentment hi ha coses que les
encarreguem, informes que els hi passem, informes dels que vostès dubten...doncs
facin una contraproposta, si jo es la única cosa que estava dient, perquè evidentment
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els tècnics sí  que treballen per a l’organització,  però jo  que soc política i  que soc
l’alcaldessa hi ha moltes coses que em miro, que em miro jo i que analitzo jo, i que
busco documentació, i que busco coses com fem tots nosaltres i com em costa que
fan en moltes coses, si no estic menyspreant la feina que fan, que fan molta, eh? Que
amb això no vull dir que el grup de l’oposició no faci res, que se m’entengui. No, no és
veritat. Però que en el moment que se’ns diu que nosaltres no tenim no se què i que
es fan afermacions genèriques, això no és veritat. I si vostès no estan d’acord amb
això que nosaltres presentem facin una contraproposta, es la única cosa que estem
dient. Vostès diuen que la fan i jo dic que no. Aquesta contraproposta concreta no
l’estan fent. Perquè nosaltres diem que això és així i vostès diuen no, això no és així.
Bueno, doncs diguim com ho fem perquè m’estan dient que no ho puc fer...que ens
diguin com es fa, si l’estic convidant a que ens ajudin. I ja està, es que no es cançons
ni es fan fan fan si algú fa afermacions d’aquests tipus també tenim la resta tot el dret
del  món a  fer  d’altres,  i  en  quan  a  les  baixes  no  m’estava referint  a  les  que  ha
d’assumir l’empresa, m’estic referint a que quan fem els càlculs laborals nosaltres de
Capítol I hem de comptabilitzar-les, perquè nosaltres sí que hem de fer el cobriment,
nosaltres sí que ho tenim que comptabilitzar. I a això em referia quan he fet referència
al tema de les baixes, a això em referia. Això és un increment de costos. Crec que ja
hem debatut molt el tema...crec que hem debatut prou el tema i com a presidenta del
Ple tinc tot el dret del món a tancar-ho senyor Duran, ho sento molt, però tinc tot el dret
del món a tancar el tema del debat...hem intervingut tres vegades senyor Duran”.   
    

2. PRECS I PREGUNTES

El senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, fa sis preguntes.

2.1 Comunitat propietaris pàrking

Es  que  en  venien  ganes  de  contestar-li  encara  la  intervenció  anterior,  però  ens
mossegarem la llengua.
La primera intervenció es en referència al regidor d’Urbanisme, perquè just ara fa un
mes  agraíem en  aquesta  sala  el  Ple  municipal  el  correu  i  acceptàvem les  seves
disculpes,  pel  tractament  de  la  reunió  de  grups  municipals  a  l’entorn  de  la
normalització  de  la  comunitat  de  propietaris  del  pàrking  de  l’avinguda  de  Burgos.
Acceptàvem fa un mes que no es va fer la feina que s’havia de fer, però ha passat un
mes i no s’ha fet res, o almenys nosaltres no hem estat convocats a cap reunió per a la
normalització de la comunitat de propietaris, i li voldríem demanar sobre el particular.

2.2 Contractació

També  al  Ple  de  la  setmana  passada  i  també  per  això  que  parlàvem  sobre  la
remunicipalització,  hi  havia  dos  plecs  de  contractes  que  no  ens  havien  arribat,
concretament de la Fundació Tallers i de la Cooperativa COMAC, i voldríem que ens
fessin arribar aquesta documentació que no tenim, i  en aquell  moment l’alcaldessa
plantejava que s’estava elaborant  el  plec de condicions,  i  voldríem saber com està
aquesta situació.  

2.3 Obres Av. Tibidabo

Un altre tema que voldríem demanar a l’equip de govern es en referència, que també
ho vam fer el mes passat, en referència a les obres de l’av. Tibidabo. Que si, que vostè
va dir que havia parlat amb l’alcaldessa de Barberà, de la qual per cert ara doncs està
ocupada amb d’altres afers legals, oi? Volem dir que esperem encara diguem la carta
oficial per escrit que ha fet suposadament l’equip de govern a l’Ajuntament de Barberà
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del  Vallès,  i  també  demanàvem  que  d’alguna  manera  com  a  representants  dels
ciutadans  de  Badia,  creiem  tenir  dret  a  disposar  del  projecte  d’obres  d’aquesta
avinguda que no hem d’oblidar que es una avinguda compartida amb la nostra ciutat,
per tant  voldríem la carta de queixa a l’Ajuntament  de Barberà,  i  poder  accedir  al
projecte d’obra, un projecte d’obra que executa l’Àrea Metropolitana de Barcelona en
la qual l’Ajuntament amb la persona de la seva alcaldessa hi forma part.

2.4 Parc Joan Oliver

Un altre tema sobre el qual voldríem demanar es la reforma del parc Joan Oliver. Una
reforma del parc que no ha estat encarregada per aquest Ple municipal. Ja se que ens
diran que el govern pot fer una Junta de Govern Local però es clar, resulta que fan una
reunió amb els grups municipals per a presentar el pla de reforma del parc Joan Oliver
i  no contemplen ni  accepten cap mena de proposta de cap partit  de  l’oposició.  O
proposta significativa. Resulta que a més a més de fer aquesta reunió o no contemplen
cap proposta de l’oposició, creen o fan un acta a la Biblioteca la setmana passada, el
23 de juliol amb la ciutadania, un acte en el qual hi va haver moltes intervencions dels
ciutadans,  però es aquesta concepció  de la  participació  que tenen vostès.  Aquí  lo
teneis, si os gusta...si, m’he de posar...es per...ja el miro, si. Aquí lo teneis si os gusta
bien, sino también. Es a dir vostès entenen la participació, a los hechos me remito,
almenys  d’aquesta  manera  en  aquest  cas.  Es  a  dir  no  acceptant  cap  mena  de
proposta dels partits de l’oposició, ni acceptant cap mena de proposta de la ciutadania.
Clar això ens fa pensar potser que son urgències de l’equip de govern, perquè estem
en  any  ja  preelectoral  i  necessitem  posar  les  màquines  a  treballar  perquè
bueno...perquè es vegi que han fet alguna cosa al llarg d’aquests 4 anys.

2.5 Incendi C/ Porto

Més coses. Sobre l’incendi de l’avinguda Porto. No se si és exactament de la pastilla
que hi ha darrere de l’actual Fundació Tallers, on hi va haver un incendi important. I la
pregunta es, s’ha desbrossat mai aquesta zona igual que es fa en el tros que hi ha
passat el pont que va cap a la Universitat Autònoma? I sinó s’ha fet, per què no s’ha
fet? Perquè probablement si  hagués hagut  un desbrossament d’aquesta zona,  una
neteja d’aquesta zona, segurament doncs l’afectació no hagués estat la que ha estat.
L’incendi de l’avinguda Oporto. 

2.6 Barrera sònica

Un altre tema es el tema de la barrera sònica. Una altra vegada la barrera sònica! Què
pesats que son aquests. Anem a veure. Hem tingut en els darrers dies molta pluja,
tanta pluja  que ha hagut  inundacions  a  la  zona del  carrer  Menorca-carrer  Eivissa,
encara es pot  veure el  fang,  està tot  enfangat.  I  també hi  ha hagut  inundacions a
l’avinguda Mediterrani. La pregunta seria si han demanat responsabilitats a l’empresa
per a subsanar aquests problemes, perquè com aquell  que diu l’obra de la barrera
sònica les claus s’acaben d’entregar, i no és possible que caiguin 4, 8 o 16 gotes i
tinguem les afectacions tan importants. Per tant, si han demanat responsabilitats en
aquesta empresa.
Es clar, en el tema de la barrera sònica vostès no van fer cap procés participatiu, com
no ho han fet tampoc en el tema del parc Joan Oliver. Es clar, quan un fa aquestes
coses que et trobes coses davant de casa patapam, aquí ho tinc, si m’agrada bé i sinó
també. Després fa malveure que els polítics entre cometes et vinguin a demanar el seu
recolzament   per  a  una  qüestió  tan  important  com  el  finançament,  i  evidentment
nosaltres hem recolzat el procés participatiu i la importància de la modificació de la Llei
de Finançament, però si us plau, si fem un procés participatiu o volem fer processos
participatius, hem de tenir la voluntat d’escoltar la gent, hem de tenir la voluntat de
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considerar allò que la gent ens diu i escolta, hem de tenir la voluntat de rectificar i
assumir, escolta...d’entrada això ens agradava però no li agrada a la gent, per tant el
que hem de fer es rectificar. I res més”.

L’alcaldessa diu: “Si, abans de donar la paraula al senyor Juan Antonio Lancho perquè
contesti, dir que el tema de la participació ciutadana jo crec que en el problema del
tema del parc Joan Oliver, que no hi entraré en més profunditat, veritablement es que
no s’ha agafat cap proposta que ha fet l’AEB ni ICV, perquè si això hagués estat una
proposta  consensuada  no  estaríem  parlant  del  mateix,  com  no  es  parlen  d’altres
propostes que estan consensuades d’obres i parcs propers que demanen urgentment
la  implementació  sense cap tipus  de consulta  a la  ciutadania,  perquè crec  que jo
sàpiga en d’altres parcs que vostès demanen intervencions immediates...oi que sap, a
què em refereixo?  El  parc  de  la  Segona  República.  Intervencions  immediates  per
acords que han arribat amb nosaltres, que no es consulta a la ciutadania. Crec que el
principal problema és això, que en aquest cas no s’han agafat les propostes de l’AEB.
En qualsevol  cas,  l’altre  dia vam convocar la  ciutadania  per a saber  l’opinió  de la
ciutadania,  evidentment  no  es  un  procés  de  participació  ciutadana,  ja  ho  vam
reconèixer des del primer moment. Ho vam reconèixer des del primer moment. Però
això no vol dir que això no serveix de res, perquè no tothom...perquè a vostès els hi
sembla que tothom està en desacord. No tothom està en desacord. Pot haver-hi gent
que no estigui en desacord amb el que vostès proposen, i puguin estar d’acord amb el
que es proposa. I no passa res, no ens hem de posar nerviosos. I això no vol dir que la
gent majoritàriament estigui  en contra perquè hi  ha 3 persones en una reunió que
diguin el seu parer. En una reunió en que hi ha 60 persones, que hagin 4 persones
que donin el seu parer dient que no estan d’acord, no significa que les 60 persones
restants que no estan dient res estiguin també...comparteixin la mateixa opinió que
aquestes persones, es que jo no crec que haguem de fer una causa d’estat d’això. En
qualsevol cas, vostès tenen un plantejament i nosaltres tenim un altre i no passa res.
Potser  estem  equivocats  però  es  el  nostre.  Nosaltres  no  estem  d’acord  amb  les
propostes que vostès fan com a coses imprescindibles del parc. Ja ho hem dit, i com
nosaltres d’altres grups, ens agrada. No compartim el seu parer i ja està, no passa res,
nosaltres tenim un parer i vostès tenen un altre. Es que jo no se perquè hem d’estar
sistemàticament  donant-li  voltes al  mateix  tema quan no estem d’acord.  No estem
d’acord i no passa res, ja els hi vaig dir  l’altre dia. No passa res, ja assumiran les
conseqüències. Li donaré la paraula perquè contesti en la resta de punts, i només dir
que  m’ha  sabut  una  mica  de  mal  gust  el  seu  comentari  respecte  l’alcaldessa  de
Barberà del Vallès”.

Intervé el senyor Juan Antonio Lancho, primer tinent d’alcaldessa, que diu: “Sobre el
tema  parking  Burgos  se  lo  volveré  a  contestar  por  escrito  sin  problema,  pero  le
adelanto. Parking Burgos en septiembre haremos la reunión, este mes de julio entre
unas cosas y otras es imposible, en septiembre se tendrá la reunión y se constituirá lo
que se tiene que constituir y tiraremos para adelante.
El tema de la reforma del parque Joan Oliver ya lo ha contestado la Sra. Alcaldesa, en
todo caso un poco más a añadir, salvo que sigo afirmando que es un buen proyecto y
que nada tiene que ver, porque claro...y esto si que lo quiero decir, La ciudadanía no
es tonta. El hecho de que tu te pongas como loco a hacer cosas en los últimos seis
meses, no por eso vas a aprobar un exámen. La ciudadanía no es tonta, yo no la
considero  tonta.  Por  lo  tanto acusarnos de electoralismo por  el  hecho de ejecutar
obras en el  último año de mandato, yo creo que no es justo, porque de la misma
manera le puedo decir que ustedes están haciendo una táctica electoralista de frenar
continuamente la gestión del gobierno en ciertos temas. Y no lo voy a hacer. Porque
no sería cierto. Yo creo que los aquí presentes no consideramos a la ciudadanía tonta.
Tendrá su punto de vista, llegará un dia, el 31 de mayo de 2015 y depositará su voto y
a las 11 y media de la noche sabremos el resultado. Y entonces las urnas habrán
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hablado, que es la mayor expresión de democracia que hoy en dia tenemos, y dará o
quitará razones. Bueno, ahí estará. Pero en todo caso y se lo dije al Sr. Santervás en
la  Comisión  Informativa,  aquí  hay  dos  opciones.  Una,  hacemos  un  gran  acuerdo
político en el que nadie en el último año de mandato hace ningún tipo de gestión y así
no hay duda, o no se como funciona esto, pero bueno el Joan Oliver es un proyecto
bueno para el municipio, resuelve los problemas principales que tiene el parque que es
importante,  respeta  lo  que  consideramos  la  inmensa  mayoría  incluso  ustedes,  el
sancta santorum del mismo, que es la masa forestal, lo respeta e incluso lo amplia, y
yo creo que es una oportunidad que el municipio no debe pasar, no debe perder.
Sobre el incendio de Oporto, es una parcela privada donde se produce el incendio. Es
una parcela  que  periódicamente  los  particulares  van  manteniendo  y  van haciendo
limpieza, no tiene nada que ver la parcela de Oporto donde se produjo el incendio con
otras superficies de Badia que se desbrozan porque las desbrozamos nosotros porque
es nuestra obligación, esta es una parcela privada y por lo tanto es el particular que la
debe mantener.  Considerar  que  si  hubiese  estado  desbrozada,  limpia,  se  hubiese
producido el incendio o no...pues no lo se, porque no somos bomberos aquí. Por lo
tanto, es algo en lo que no voy a entrar.
Sobre el tema de la barrera sónica y de las inundaciones...por aquí veo gente que es
de Mediterráneo y que de Mediterráneo la zona que se suele inundar la avenida, no es
un problema de la barrera sónica el problema de la acumulación de agua en ciertos
puntos de la Mediterráneo, es algo que viene produciéndose cada vez que no es que
caigan 4 gotas, si es que cayeron 40 litros por m2 en poco tiempo y eso, si ve las
notícias, verá que en otros municipios con la misma lluvia produjo inundaciones en
buena  parte  de  sus  términos  municipales.  Por  lo  tanto,  contra  el  agua  es  difícil
combatir, hay que hacer alguna intervención para evitar que esos charcos se hagan,
pero  en  todo  caso  relacionarlo  directamente  con  la  construcción  de  la  pantalla
acústica, yo todavía no lo tengo tan claro porque insisto, los que viven en Mediterráneo
y están en el Pleno y todos nosotros, sabemos que en Mediterráneo cuando llueve
mucho y en poco tiempo, pues se genera esa acumulación de agua en esos puntos.
Sobre la obra de Tibidabo, la obra de Barberà. Voy a hacer una rectificación. Hubo no
una carta sino un correo electrónico que con gusto les remitiré, aunque luego ustedes
hagan uso como crean oportuno. Hemos tenido reuniones tanto con la Policía Local de
Barberà, Badia, como con los Servicios Técnicos de Barberà, de Badia, para vigilar
una queja  reiterada que hemos tenido de vecinos  de Badia  de que no se estaba
respetando los pasos de peatones, la accesibilidad por la zona de obras y la conexión
entre Badia y Barberà, se han mantenido reuniones tanto con los Servicios Técnicos
como con la Policía Local de ambos municipios para garantizar que eso se mantenga,
y se sigue vigilando para que eso no se vuelva a producir. Si se vuelve a producir en
algún momento pues se volverá a dar el toque a Barberà y a la empresa para que se
modifique eso, y por lo tanto si que le hemos manifestado a Barberà nuestra...la obra
de av. Tibidabo no nos hace especial ilusión, pero también respetamos la autonomía
local que todos los municipios tienen, y por lo tanto más allá de eso es difícil, también
teniendo en cuenta que muchas veces te encuentras con que bueno, quien te hace de
zapador lo tienes en casa y no delante en muchas ocasiones,  y  por lo tanto eso
también te quita un poco de energía y fuerza, pero son cosas que hay que asumir y
que trabajar”. 

                          
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada
quan són les dinou hores i cinquanta-cinc minuts, i per a constància, estenc la present
acta. En dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa
  

28


	II. Relació de Fets

