11/2015

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2015
Badia del Vallès, trenta de setembre de 2015

Sr. Rafael Moya Camarón
Sra. Montserrat Jiménez Molina
Sr. Josep Martínez Valencia
Sr. Iván Sanz Pérez
Sra. Maria Encarnación Rodrigo Morales
Sr. Antonio Rodríguez Yañez
Sra. María José Granados Martínez
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo
Sra. María Teresa Carceller Labaleta
Sr. Alvaro José Pacheco Comino
Sra. Ruth Escolà Sánchez
Sr. Miquel Rodríguez Rosillo
Sra. Elisabet Ruiz Romero
Sr. José Pérez Jiménez*
Sra. María Pilar Paz Sierra
Sra. Saray Muñoz Contreras

PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
AEB
AEB
AEB
AEB
AEB
BeC-E
BeC-E
BeC-E
PP

Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns que certifica, i l’interventor
senyor Raúl López Borrás.
Una vegada verificada per la secretària la vàlida constitució del Ple, donat que es
compleix l’assistència mínima d’un terci del número legal de membres, l'alcaldessa
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent.
*El senyor José Pérez Jiménez s’incorpora a les 18:53 h.
I PART DISPOSITIVA
1. Aprovació actes sessions anteriors
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Hi concorren els regidors següents:

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

El Ple de la corporació quan son les 18:35 hores, 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.

ACTA DEL PLE

Carmen Coll Gaudens (1 de 1)
secretària municipal
Data Signatura: 29/10/2015
HASH: 023b45dc9f02d077de578c7e5bcc065a

Expte. 2036/2015

2. Proposta festes locals 2016 (1620/2016)
3. Ampliació delegació competències ORGT (expte. 2056/2015)
4. Suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la
Mediterrènia (expte. 2077/2015)
5. Moció BeC: Per la creació d'una taula de diàleg dels Ajuntaments de l'àrea sanitària
d'influència de l'Hospital Parc Taulí (expte. 2080/2015)
6. Moció BeC: de apoyo a los trabajadores de Telefònica- Movistar (expte/2015)
7. Moció BeC: suport a l'activitat industrial a la planta de Valeo-Martorelles
8. Moció BeC: sobre les prioritats del nou mandat 2015/2019
9. Assumptes sobrevinguts
II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN

L’alcaldessa intervé i diu: “Abans de començar amb l’ordre del dia, hi ha una urgència,
hi ha un tema sobrevingut, que és una moció de recolzament para exigir una nueva ley
reguladora del derecho a la vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer
frente a la emergencia habitacional. Abans de començar el ple hem de votar la
urgència”.
La urgència s’aprova per unanimitat i tot seguit es passa als assumptes de l’ordre del
dia.
I. PART DISPOSITIVA

ACTA DEL PLE

2. Precs i preguntes

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

1. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia

S'aproven sense necessitat de lectura atès que tots els membres del consistori
disposaven del text les actes següents:
- Acta de sessió de Constitució de l'Ajuntament de 13 de juny de 2015
- Acta de la sessió extraordinària de 30 de juny de 2015
- Acta de la sessió extraordinària de 6 de juliol de 2015
- Acta de la sessió extraordinària de l'1 de setembre de 2015
- Acta de la sessió extraordinària de 9 de setembre de 2015
S’aproven per assentiment.
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1. APROVACIÒ D'ACTES SESSIONS ANTERIORS

2. PROPOSTA FESTES LOCALS 2016
Per indicació de l’alcaldessa, la secretària llegeix el següent acord, el qual sotmés a
votació, s’aprova per unanimitat:
“I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1620/2015, relatiu a Proposta festes locals 2016
II. Relació de Fets

III. Fonaments de dret
1r. D’acord amb el decret 177/80, de 3 d’octubre, modificat pel decret 152/1997, de 25
de juny, i 146/1998, de 28 de juny, referent al calendari de festes, així com altra
normativa concordant.
2n.Segons l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual
s’aprova el Text Refós de l'Estatut dels Treballadors.
3r. D’acord amb l’ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, del Departament d´Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya (DOGC 6888 del 9 de juny).

ACTA DEL PLE

2. Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa permanent de Seveis Centrals.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

1. Per l’ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, del Departament d´Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya (DOGC 6888 del 9 de juny) i notificat el 3 de juliol de
2015, s´estableix el calendari oficial de festes laborals per l’any 2016 i preveu que
seran fixades mitjançant una ordre d´aquest Departament, dues festes locals,
retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments respectius, i que no poden
escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials.

Primer. Proposar al Departament d´Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, la fixació dels dies 14 d’abril (Aniversari de la Constitució del Municipi) i 31
d´octubre de l’any 2016, com a festes locals de Badia del Vallès, ambdues de caràcter
retribuït i no recuperable.
Segon. Notificar aquest acord al Departament d´Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya”.
3.AMPLIACIÓ DELEGACIÓ COMPETÈNCIES ORGT
En aquest punt s’incorpora a la sessió el senyor José Pérez Jiménez.
La senyora alcaldessa dona la paraula a la Sra. Montse Jiménez, qui diu: “Gracias
señora alcaldesa. Bueno pues, según explica la propuesta de acuerdo esta delegación
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Per tot això, s'acorda:

de competencias es a un organismo, en este caso, que depende de la Diputación de
Barcelona, que es la oficina de gestión tributaria. Esta delegación comprende el cobro
de las deudas en período ejecutivo de las concesiones administrativas. Eso no impide
que nosotros podamos controlar esta gestión como órgano delegante y bueno, aclarar
también que este organismo es el encargado de cobrar diferentes tasas e impuestos
del municipio, como pudieran ser el IBI o la tasa de basuras, entre otros. Nada más,
gracias”.
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A continuació dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Gracias. Badia en común
para entender un poco este punto, cuando nos dicen que se va a delegar unas
competencias para la oficina de gestión tributaria, en primer lugar, nos sorprendió, nos
preocupó, por ejemplo el caso de Alicante, que había determinado que la
externalización les salía más caro, y por tanto había empezado a iniciar los trámites
para volver a una gestión directa, pero este no es el caso, por lo que hemos podido
averiguar. Nosotros para tomar esta decisión, hemos tenido en cuenta cuatro
aspectos. Uno de ellos es si, efectivamente, se produce un ahorro en costes para este
ayuntamiento y por tanto, para los ciudadanos. En segundo lugar, también nos hemos
preguntado si los empleados municipales se ven afectados con esta medida, de la
externalización de estos impuestos y estas tasas, En tercer lugar, nos daba miedo la
pérdida del contacto directo con la ciudadanía en casos de especial seguimiento, esa
cercanía que caracteriza los ayuntamientos en la resolución de posibles incidencias o
problemas cotidianos en el pago de los recibos, motivado sobre todo en épocas de
crisis, y de causas externas a las personas. Y en cuarto lugar, pues la no pérdida de
control sobre esos casos cedidos, no?. Entonces a raíz de barajar esos cuatro puntos,
entro en cada uno de ellos. Obviamente, se trata de una externalización, aunque en
este caso no sea gestionada por una empresa, si no por un organismo público. Las
competencias sobre las ordenanzas no se perderán, y los controles sobre los
procedimientos de los mismos tampoco, eso nos tranquiliza. También nos hemos
asegurado de que en un momento dado, la casa pueda recuperar esos casos
concretos, de ejecuciones extremas, sin cebarse en casos muy sangrantes y habría
que saber, lo único que nos queda así un poco por saber exactamente cuál es el coste
exacto, que no lo sabemos, por más que hemos mirado documentos, que no quiere
decir que no esté, es que no lo hemos visto. Entonces tan sólo hemos averiguado que
irá sobre un porcentaje de los cobros, y por tanto no hay riesgo de pagar un servicio,
con el consecuente desembolso económico para la ciudadanía de algunos impuestos
de difícil cobro, es decir, entiendo que esto no va a suponer un coste fijo, si no que se
cobrará un porcentaje de lo que hayamos cobrado primero, no? Entonces, como todo
el mundo sabe, BeC estamos por la remunicipalización de los servicios. En casos
como éste, de municipios pequeños, es posible que el hecho de que la Diputación
asuma el cobro de determinados impuestos, multas, etc., es posible que en este caso
nos sea de utilidad y de bajo coste y riesgo, no, que eso es algo en positivo, no, ya
que requiere de un personal especializado y por lo que nos han comentado necesitaría
de una dotación de un nuevo personal, que pudiera asumir el volumen de las
incidencias, que a causa de la crisis se están incrementando, por eso vemos que
puede ser algo positivo, pero no podemos tampoco determinarlo a ciencia cierta. Para
poder valorar de esta forma más precisa esto, necesitaríamos andar un pequeño
recorrido durante un tiempo y ir valorando la gestión de los mismos. Por ello BeC ha
decidido abstenerse en esta decisión de la externalización al Organismo de Gestión
Tributaria de dichos recibos durante un tiempo prudencial, como por ejemplo, un año, y
hacer un seguimiento y un control riguroso en cuanto a la eficacia de los mismos por

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Saray Muñoz, qui diu: “El PP se
abstendrá en este punto”.

nuestra parte, planteando una recuperación de este servicio en caso de no funcionar
según las perspectivas, hasta tener más datos más concretos. Yo sé que aquí en la
preacta ponía dos años, no sé si existe la posibilidad de acortarlo un año y ponerlo
sobre la mesa dentro de un año. Si no es posible, también nos abstendríamos dos
años, y nos gustaría volver a hablar sobre este tema en otro pleno. Gracias”.

Vots a favor: 8 (PSC)
Abstencions: 9 (5 AEB; 3 BeC; 1 PP)
“I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2056/2015, relatiu a l’ampliació delegació de competències de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic en la
Diputació de Barcelona.
II. Relació de Fets
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que
els corresponguin.
Ajuntament de Badia del Vallès
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Finalitzades les intervencions, es dona pas a les votacions. L’acord s’aprova per
majoria amb els següents vots:
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La senyor alcaldessa diu: “Gràcies. Jo només per aclarir, primer que no és una
externalització perquè és un servei públic. El que demanem és una ajuda i un auxili a
una altra administració que és la Diputació de Barcelona. És un exemple clar de
mancomunar serveis en ajuntaments que no es poden permetre tenir un departament
per portar a terme aquestes competències. Ja ho fem en d’altres impostos, era la única
cosa que ens quedava per traspassar a l’Organisme de Gestió Tributària. Dir que, en
aquest cas, aquest any, perquè la Diputació de Barcelona ha tancat l’exercici
pressupostari molt positivament, aquesta taxa que paguem els ajuntaments a la
Diputació de Barcelona, aquest any no la pagarem, tindrem un estalvi per tant de la
part que ens pertocava, ja no només per això, sinó per l’IBI i per nosaltres, des de la
perspectiva de la gestió de tresoreria ens va molt bé perquè ens fan bestretes, ens fan
avançament de les quantitats i per nosaltres és una cosa molt positiva per totes
bandes. I dir que el tema de la cercanía que planteaba, decir que la oficina de gestión
tributaria la tenemos aquí en la puerta del ayuntamiento. Es un servicio más que
presta el ayuntamiento, lo que con personal de la Diputación de Barcelona. Pero es un
servicio municipal, las personas se dirigen aquí para solicitar los aplazamientos de los
impuestos y bueno, es un servicio del ayuntamiento, básicamente”.

ACTA DEL PLE

La senyor alcaldessa dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco, qui diu: “Gràcies
senyora alcaldessa. L’AEB s’abstindrà en aquest punt”.

A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la
Diputació de Barcelona les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic que en la part resolutiva d’aquest acord, s’enumeren.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres
facultats de gestió, liquidació i recaptació de ingressos de dret públic locals, mitjançant
l’adopció dels corresponents acords plenaris.

Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipals.
III. Fonaments de dret
Article 7è del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques
poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en
els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4
que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les
facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot
subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.

ACTA DEL PLE

Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de
competències que exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació de determinats ingressos de dret públic d’aquest municipi a altres ingressos
de dret públic que s’enumeren a la part resolutiva d’aquest acord i, alhora, regular
l’exercici de la delegació i les facultats que es reserva l’Ajuntament.

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
Per tot això, s'acorda:
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme
de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que
a continuació s'especifiquen:
- Ingressos de dret públic derivats dels contractes de concessió administrativa de
gestió de serveis públics i/o del gaudi exclusiu del domini públic.
Les funcions que en relació a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació es deleguen
són:
Pràctica de notificacions de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.
Recaptació dels deutes en període executiu.
Liquidació d’interessos de demora.
Ajuntament de Badia del Vallès
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Articles 8.4 i 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de
les administracions públiques de Catalunya

Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Resolució dels recursos que s’interposin contra el actes anteriors.
Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.
SEGON .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial,
de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho
facin convenient.

Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments,
els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que
estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves
normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general
de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari
i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la
normativa concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament
orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia
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Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos
anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de
Barcelona.

ACTA DEL PLE

QUART.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest
acord es regeix per les següents regles:

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte
a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als
criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.

la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació
de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de
la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques,
si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes
bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta
de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.

3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui
lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte
de recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà
directament al compte de la Diputació.
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de
Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
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2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades
pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions
d’ingressos indeguts aprovades a dins el període quinzenal anterior, amb les
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en
la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions
locals.

ACTA DEL PLE

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per
cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà
l’ORGT a l’Ajuntament de forma quinzenal.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:

Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions
següents:

Regla desena.
L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió
dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells
presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport
paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb
el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els
Ajuntament de Badia del Vallès
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a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment
executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per
l’Ajuntament.
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del
servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament
General de Recaptació i en les disposicions concordants.
f.
Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les
competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que
l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de
la contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb
l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.

ACTA DEL PLE

Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets
següents:

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més
efectiva la gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui
tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i
exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa
vigent en cada moment.

acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).
Regla onzena. Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga
tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.

VÍCTIMA

DELS

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Josep Martínez, qui diu: “Gracias,
alcaldesa. Bueno, hace unos días, Juan Cruz, periodista del diario “El país” dijo que “la
muerte de un niño es un dolor tan tremendo, que no se sabe decir”. Y es cierto. La
sociedad actualmente no puede mirar hacia otro lado. Europa, España, Cataluña,
Badia, no podemos afrontar este conflicto mirando hacia otro lado y debemos
movilizarnos. Yo creo que lo estamos haciendo. Dijo un niño sirio que el problema se
solucionaba si la guerra en su pais se acababa, pero no todo es tan fácil. Nadie sale
de su casa si está bien, y nos encontramos ante un problema grande en Europa, una
ola de inmigración sin precedentes, donde más de once millones de personas han
tenido que salir de sus hogares. Badia se moviliza como siempre lo ha hecho, Badia
es una ciudad de acogida, desde sus inicios y espero que hoy todos los grupos
municipales aprobemos esta propuesta de acogida a inmigrantes, que nosotros, a
diferencia de otros municipios, no limpiamos nuestra ciudad, si no que los acogemos.
Fruit d’aquest problema, l’ajuntament de Badia va redactar al mes de juliol, per part de
l’alcaldessa Eva Menor, una carta al ministre d’Afers Exteriors perquè afrontés el
problema, en la qual instava a reaccionar al Govern estatal. Passats uns dies, avui,
proposem i presentem conjuntament una proposta que és la unió de dues mocions del
Fons Local de Cooperació i del Consell Comarcal del Vallès Occidental a través del
Consell d’Alcaldes, on, evidentment, és un moment molt inicial pel que fa a les nostres
voluntats, però hem d’anar pas a pas. A les hores, hi ha una primera fase
d’emergència on destinem per part de la regidoria de Cooperació diferents recursos
econòmics a ONG, on també intervenen Diputació, Consell Comarcal, Fons Català de
Cooperació i altres col·laboracions ciutadanes, i el segon punt o la segona fase, seria
una fase d’acollida, molt inicial, on ens coordinarem amb tota la comarca per crear una
coordinació i una comissió tècnica municipal i un pla d’acollida on es faci un inventari
de tot el que disposem a Badia per dotar a aquestes persones del què necessitin. Així
mateix, es pretén coordinar i informar a tots aquells veïns que estiguin interessats a
través de la regidoria de Cooperació en acollir i canalitzar d’una manera ordenada,
evitant fraus i males praxis, tota la solidaritat badienca. Per tot això, el grup municipal
Ajuntament de Badia del Vallès
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REFUGIADA

ACTA DEL PLE

4. SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ
CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. Un cop
acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona les publicarà, juntament amb la
referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona”

La senyora alcaldessa dona la paraula al Sr. Miguel Rodríguez, qui diu: “Gràcies,
senyora alcaldessa. Seré breu. Simplement dir que estem agraïts al govern municipal
que hagi estat tant receptiu en fusionar totes les mocions, tant la del Consell Comarcal,
com la d’ACNUR, com la de Stop Mare Nostrum, i simplement dir que evidentment el
grup municipal de l’AEB estarà a favor, remarcant el que ha dit el senyor Josep
Ajuntament de Badia del Vallès
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Si, gràcies
senyora alcaldessa. Deia Antoine de Saint-Exupéry que “la guerra es una enfermedad
como el tifus”. Des del grup municipal de BeC volem mostrar la nostra satisfacció, no
només per l’acord que avui presentem en aquest ple municipal, sinó també per la
manera com hem arribat a aquest acord, una manera ràpida, col·laborativa i sense cap
mena de protagonisme de cap dels grups municipals impulsors. Només ens queda ser
prou actius, perquè aquest acord sigui útil en la creació d’aquesta xarxa de ciutat refugi
a la nostra comarca. La inclusió de Badia del Vallès dintre d’aquesta xarxa és un
exemple més de l’esperit solidari fratern dels habitants del nostre municipi. El que hem
de vetllar ara, és perquè el seguit de mesures concretes que estan incloses dins
d’aquest acord, es facin una realitat palpable, el més aviat possible. La definició d’exili,
com el fet de trobar-se lluny del lloc de naixement, a causa de l’ex-patriació de manera
forçosa, generalment a causa de motius polítics, la guerra, o persecució a causa
d’idees o creences religioses, és precisament aquest situació, la que estan patint
milions de persones al món, algunes de les quals demanen acollida a Europa, fugint
de situacions insuportables. Avui estem davant d’una crisi humanitària de primer ordre.
Europa ha de ser l’espai refugi que dignifiqui la vida dels i les que truquen a la nostra
porta, perquè la guerra s’ha instal·lat a casa seva, al mateix temps que ens indignifiqui
els i les que aquí convivim. Torno a repetir, la guerra és una malaltia com el tifus i és
per això que hem d’estar atents a on es propaga aquesta malaltia i posar-ne solucions.
Per això caldrà cercar un acord per aconseguir acabar amb aquesta i moltes d’altres,
com la guerra de Síria. No volem debatre aquí les causes i orígens de la tragèdia,
tanmateix les solucions que avui s’enceten en l’horitzó, som incapaços de valorar-les.
El que avui fem és posar el focus en les persones que fugen, en milers d’éssers
humans que fugen de l’horror i la barbàrie. En su novela “El extranjero”, Albert Camus
describe en forma muy detallada la carencia de valores del mundo contemporáneo,
como consecuencia de la frustración y de la desesperanza en la que Europa quedó
sumergida después de la segunda gran guerra. Amb això el seu protagonista refleja la
filosofía de lo absurdo, la sensación de alienación, de desencanto frente a la vida. El
aburrimiento, la cotidionidad lo van haciendo insensible, indiferente, y hasta casi,
despiadado. Parecería que da lo mismo ser de una manera que de otra, sin embargo,
también, al final en la novela se afirman las cualidades positivas de la divinidad
humana y de la fraternidad humana. Es això el que avui estem proporcionant a
Europa, mitjançant la possibilitat de convertir-se en l’espai refugi per a totes aquestes
persones que avui arriben a casa nostra. La possibilitat de retornar als vells valors, la
igualtat, humanitat i fraternitat. Finalitzem recordant allò, per cert, que per ser cert és al
mateix temps senzill i obvi, i es resumeix en la frase que va dir l’astronauta rus Serguéi
Krikaliov “allò que no es veu des d’allà dalt, són les fronteres”. Evidentment, des del
grup municipal de BeC, votarem a favor d’aquesta moció, i a més a més, agrairem i us
felicitarem a tots i a totes que donareu suport. Gràcies”.

ACTA DEL PLE

socialista demana el vot a favor d’aquesta proposta, agraeix el recolzament de l’AEB
en la seva aportació i iniciativa del PP, i farà tot el possible per ajudar, ja avui, aquelles
persones que ho necessitin i que surten de les seves llars, perquè ho necessiten i
perquè necessiten un recolzament. Perquè Badia sempre ha estat solidària, sempre ha
estat una ciutat d’acollida i espero que continuï així. Gràcies”.

“I. Identificació de l’expedient
Expedient número 2077/2015, relatiu a «SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ
REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA «
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria
de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres
conflictes internacionals.
El municipis del Vallès Occidental estan treballant per afrontar la situació creada arran
de l’arribada de milers de refugiats i refugiades que fugen del seu país com a
conseqüència dels conflictes bèl·lics a entorn de la Mediterrània. La probable arribada
de refugiats u refugiades al Vallès Occidental preocupa als diferents ajuntaments així
com també al Consell Comarcal del Vallès Occidental i des del primer moment
aquestes institucions han volgut participar activament de les diferents reunions i
trobades impulsades en les entitats municipalismes – Associació Catalana de
Municipis i Federació de Municipis de Catalunya- i el Fons Català de Cooperació, per
definir les actuacions a realitzar.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Finalitzades les intervencions, es sotmet l’acord a votació, el qual s’aprova per
unanimitat.

ACTA DEL PLE

La senyora alcaldessa diu: “Jo només per ampliar la informació, perquè em vaig
assabentar ahir mateix en el ple de l’Àrea Metropolitana, que va anunciar l’alcaldessa
de Barcelona que havia tingut informació extraoficial per part d’algunes ONG de que
podria arribar el primer contingent al mes de novembre. Ha estat el propi ajuntament
de Barcelona el que s’ha ofert per fer la primera acollida, perquè té una estructura
tècnica molt potent, i faran la primera acollida i faran els primers passos per després
canalitzar vers a les comarques en funció també de la disponibilitat. Hem de tenir en
compte que Badia del Vallès és un municipi que si que és veritat que té una xarxa
social molt ben armada, però és veritat que té una mancança d’habitatge important,
amb la qual cosa és molt probable que nosaltres no podem disposar d’una cosa
bàsica, essencial i vital com per poder acollir primerament, perquè són famílies a més
extenses, que necessiten un habitatge gran. I després el que si que podem fer és
canalitzar la solidaritat ciutadana, per intentar ajudar a aquestes famílies que arriben a
la nostra comarca, sinó al nostre municipi a municipis veïns, a que puguin sentir-se el
més acollits possible. De tota manera tot això es coordinarà tècnicament per evitar que
tot es descoordini i que puguin aparèixer, com passa molt sovint en aquests casos,
màfies i persones que vulguin aprofitar-se de les necessitats de les persones. Agrair el
recolzament per part dels grups i sense més, passem a la votació.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Martínez, de instar també, no solsament que sigui una cosa institucional, sinó que tota
la població estigui a favor i faci esforços per disposar de tots els recursos per aquesta
lluita. Gràcies”.

En aquest moments, la situació està sobre la taula dels governs i institucions
europees, pendents de poder determinar la capacitat de cada Estat membre en la seva
acollida de refugiats.
Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental s’ha mantingut contacte amb els
diferents ajuntaments vallesans que han mostrat interès en mobilitzar-se i
coordinar-me per afrontar la possible arribada de persones refugiades. També s’ha
participat a les diferents sessions de treball que s’ha realitzat les darreres setmanes
amb representants de les entitats municipalismes – FMC i ACM – i del Fons Català per
determinar el paper del món local en la gestió del conflicte. A més s’ha fet arribar una
carta al ministre d’Exteriors. Sr. José Manuel García- Margalló demanant una
implicació ferma i sense condicionants de l’Estat espanyol en l’acolliment de refugiats.

Davant de la situació actual i,


Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu
article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser
respectada i protegida.



Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article
14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a
gaudir-ne, a qualsevol país.



Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut
del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol,
preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que
aquest estatut preveu.



Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis
catalans per la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.



Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang
superior.
Ajuntament de Badia del Vallès
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L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de
llavors, amb el suport dels municipis catalans.
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El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per
ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació
al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i
actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els
casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i
reconstrucció.

ACTA DEL PLE

Davant aquesta situació el Consell d’alcalde i alcaldesses del Vallès Occidental
considera que cal dissenyar un Pla Comarcal d’Acollida de Refugiats que permeti
definir els recursos actuals i preveure les possibles necessitats per fer front a la
possible arribada de persones refugiades.



Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786
peticions d'asil i només 28 places d'acollida.



Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre
solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el
dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau,
els drets humans i el desenvolupament.



Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis
per a que donin resposta a la situació dels refugiats.

Tercer: Participar a la Comissió Tècnica, que es creara en el si del Consell Comarcal
del Vallès Occidental, formada per representants dels municipis i d’entitats que
treballin en aquest àmbit, per tal que elabori un pla d’acollida comarcal dels refugiats.
Aquest pla d’acollida haurà d’incloure les següents qüestions:


Identificar les necessitats que provocarà la vinguda de les persones refugiades
a la comarca del Vallès Occidental, mitjançant la participació de les entitats que
ja participen en el sistema d’acollida als diferents municipis.



Recollir la disponibilitat dels municipis quant a contingent.



Identificar el mapa de recursos comarcals per poder atendre les necessitats
que es puguin derivar de l’arribada de persones refugiades.



Garantir la informació sobre aquesta qüestió a tots els municipis de la comarca,
independentment dels recursos disponibles.



Orientar i informar de forma unificada i coordinada la ciutadania que ofereix
recursos de suport.



Treballar en la sensibilització de la població de la comarca sobre la realitat de
les persones refugiades.



Treballar per ampliar el concepte de refugiada a tota persona que es vegi
obligada a abandonar el seu país per motius econòmics, en la línia del que
proposa Stop Mar Mortum.
Ajuntament de Badia del Vallès
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Segon: Declarar l’Ajuntament de Badia del Vallès com a municipi d’acollida.

ACTA DEL PLE

Primer: Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Badia del Vallès a la MOCIÓ DE
SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES
ARMATS A LA MEDITERRÀNIA, impulsada per el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC), copia del qual s’adjunta i forma part integrant.
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Per aquest conjunt de raons des de l' ajuntament de Badia del Vallès, es proposa
l'adopció dels acords següents:



Facilitar l'empadronament de totes les persones que acreditin viure al municipi i
conseqüentment garantir-ne l'accés als serveis bàsics.

Quart. Instar el Govern espanyol a:






Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació
actual i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport a la Xarxa de municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets
de totes les persones.

ACTA DEL PLE

Cinquè. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

1. Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es
transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
2. Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
3. Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
4. Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els
drets de totes les persones.

Setè. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i
el servei a les persones sol·licitants d'asil.
Vuitè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les
persones sol·licitants.
Novè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Desè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb
vocació transformadora.
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Sisè. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.

Onzè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català
amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:





Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Bien, la
motivación por la presentación de esta moción por parte de BeC, ha sido la reciente
desaparición del CODUT, y, algo que nos extraña a todos, que no existiera
actualmente una mesa de negociación que formaran parte los ayuntamientos del área
de referencia del hospital del Parc Taulí. Creemos que debido a todos estos recortes y
esta precariedad en el servicio hacia los pacientes, creemos que es necesario tener
una mesa de diálogo en la que los ayuntamientos deben velar porque ese servicio se
haga de calidad y negociar, porque hay mucho que hacer, y si no estamos, no
podemos decir la nuestra como representantes de vecinos que estamos afectados en
esta área de influencia. Gracias, esta era la motivación principal”.
La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Saray Muñoz, qui diu: “Gracias
señora alcaldessa. El PP votará a favor de la moción”.
La senyora alcaldessa dona la paraula al regidor d’AEB, senyor Miguel Rodríguez, qui
diu: “Gràcies senyora alcaldessa. Simplement dir que tot i que ens extranya aquesta
moció, perquè la taula ja està disponible i simplement que no hem descobert res, l’AEB
també estarà a favor d’aquesta moció. Gràcies”.
La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: “Gracias
alcaldesa. El PSC apoyará la moción presentada por el grupo municipal BeC, para la
creación de una mesa de diálogo de los ayuntamientos del área sanitaria de influencia
del hospital Parc Taulí. Consideramos que la salud es un valor social de primer orden y
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5. MOCIÓ BeC: PER LA CREACIÓ D'UNA TAULA DE DIÀLEG DELS AJUNTAMENTS
DE L'ÀREA SANITÀRIA D'INFLUÈNCIA DE L'HOSPITAL PARC TAULÍ

ACTA DEL PLE

Onzè. Fer arribar aquest acord al Consell d'alcaldes i alcaldesses del Consell
Comarcal del Vallès Occidental, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol”.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats
municipalismes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de
Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.

un derecho fundamental de la ciudadanía, que debemos preservar y garantizar para
configurar una sociedad más justa y con más igualdad social. Esta mesa de diálogo
sobre la salud, es un buen canal de comunicación para transmitir a los gestores de la
salud pública el malestar de la ciudadanía ante los reiterados recortes que está
sufriendo este servicio, garantizar el acceso universal y de calidad a la salud pública,
es una de nuestras prioridades y por ello, no dejaremos de trabajar para que así sea,
así que como avanzaba, nuestro voto es a favor”.

Atès que l’Hospital Parc Taulí ha patit i pateix les conseqüències de les retallades
pressupostàries en la sanitat pública catalana amb el tancament de plantes, la
derivació d’intervencions quirúrgiques a centres privats o el deteriorament de les
condicions laborals dels seus treballadors i treballadores.
Atès que el passat mes de maig va aprovar-se la proposta de resolució del grup
parlamentaris d’ICV-EuiA que proposava impulsar una taula de diàleg de la Corporació
Sanitària Parc Tauli (CSPT).
Atès que aquesta taula de diàleg comptarà amb representants dels Ajuntaments de
l'àrea d'influència del Consorci Sanitari del Parc Taulí: Sant Llorenç Savall, Castellar
del Vallès, Sentmenat, Polinyà, Sabadell, Barberà del Vallès, Ripollet i Cerdanyola del
Vallès, el Departament de Salut i CatSalut, representació de la Direcció de la CSPT i
representació legal dels treballadors i treballadores del Consorci Sanitari del Parc
Taulí.
Atès que l’objectiu de la taula és fer un seguiment de les prestacions sanitàries a la
ciutat de Sabadell i la seva àrea d’influència, així com també de les condicions laborals
dels treballadors i treballadores i dels pactes amb la direcció de la Corporació Sanitaria
Parc Taulí.
Atès que la implicació del municipi de Badia del Vallès i del seu Ajuntament és també
fonamental per a la defensa dels serveis públics dels quals són usuaris i usuàries els
seus veïns i veïnes.
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“Atès que l’Hospital Parc Taulí de Sabadell és l’hospital públic de referència de per als
municipis de Sabadell, Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès, Sentmenat, Polinyà,
Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Ripollet i Cerdanyola del Vallès. Amb una població
total en la se va àrea d’influència de 391.033 persones.

ACTA DEL PLE

Sotmés l’acord a votació, aquest s’aprova per unanimitat.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

La senyora alcaldessa torna a donar la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu:
“Comentar que existía una mesa de negociación, pero no formaban parte los
ayuntamientos del área de influencia, no era exactamente una mesa de negociación, y
bueno, existía una figura parecida que se llamaba CODUT, pero que actualmente se
acaba de disolver hace unos meses, entonces es la necesidad ahora imperiosa en
estos meses de crear algo incluso más abierto de lo que existía hasta hace poco, que
formaba parte el ayuntamiento de Sabadell y determinaba las organizaciones o
miembros de movimientos sociales, como la “Marea blanca”, etc. Gracias”.

S'acorda:
Primer. Impulsar i donar suport a la creació de la taula de diàleg formada per tots els
Ajuntament de l’àrea sanitària de referència de l’Hospital Parc Taulí.
Segon. L’Ajuntament de Badia del Vallès serà part activa d’aquesta taula de diàleg i a
farà partícips a tots els ajuntament de l’àrea d’influència de l’Hospital Parc Taulí.
Tercer. Traslladar els presents acord als Ajuntament de l’àrea d’influència del Consorci
Sanitari del Parc Taulí: Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès, Sentmenat, Polinyà,
Sabadell, Barberà del Vallès, Ripollet i Cerdanyola el Vallès, i al Parlament de
Catalunya”.
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La senyora alcaldessa, abans de donar la paraula als grups municipals, dona la paraula
a un treballador de Telefónica Movistar, el senyor José Guillermo Llerena, que va
demanar parlar en aquest punt, en representació del col·lectiu i diu: “Ante todo, mi
nombre es José Guillermo Llereda Rueda, formo parte del colectivo “La marea azul”, los
técnicos que sacamos en pie una lucha por la precariedad del trabajo que estábamos
sufriendo, la cual no solamente cuando comenzamos con esta lucha fue por la
precariedad de muchos compañeros que la misma empresa decía que no éramos
rentables, pero los despedía hoy día, y qué casualidad, en la tarde, o al día siguiente,
los llamaban para decirles que “podemos financiar con tu paro que te hagas autónomo,
que te hagas un empresario”. Yo creo que un empresario es una persona que sabe
calificar su trabajo, sabe ganar de acuerdo a lo que trabaje, pero no es así. La empresa
Telefónica nos tiene controlados por los baremos o el puntaje que califica cada trabajo,
el cual te hace trabajar 7 días a la semana, con tu propio vehículo, comprándoles las
herramientas a ellos. Aparte de eso pagándote tu mismo la seguridad social, y el día
que dejas de trabajar, sencillamente te despiden, con lo cual pierdes una estabilidad
laboral de un trabajo. Ya no somos trabajadores, somos esclavos. Hasta ahora
aguantamos 77 días de huelga indefinidad, y no solamente acá en Cataluña, si no a
nivel nacional. Lo aguantamos y levantamos el paro porque lamentablemente muchos
eran autónomos o subcontratados o subsubcontratados y necesitábamos trabajar para
seguir adelante, pero lo levantamos con la condición de lo que había firmado, tanto los
sindicatos mayoritarios, que viene a ser CCOO y UGT, con la condición de que el pacto
que había firmado con la patronal y Telefónica se iba a cumplir. Que reducir las horas de
trabajo, que todos los trabajadores trabajaran 40 horas semanales, que el sábado y
domingo se iba a respetar, lo cual no se está ejerciendo, y seguimos en la lucha, no
solamente acá en Cataluña si no en Madrid también. Seguimos en lucha porque no
podemos permitir que el trabajo de un trabajador sea de esclavo, porque ese es el
trabajo que ahora se está haciendo. Dicen que se están creando muchos puestos de
trabajo, claro, con falsos autónomos se crea un trabajo en el cual el empresario tiene
que trabajar de lunes a viernes, por unas cuantas monedas y no bien remunerado, no
tener vacaciones y si se te acaba el trabajo sencillamente no tienes paro por ser
autónomo. No tienes paro, qué esperamos? Qué futuro tenemos nosotros? En nuestro
ramo no solamente hay inmigrantes, también hay españoles, hay de todo. Pero
nosotros lo que queremos y solicitamos al ayuntamiento, es que nos den un apoyo
moral, poniéndole un poco de presión a Telefónica, tanto como pedirles que revisen el

ACTA DEL PLE

6. MOCIÓ BeC: DE APOYO A LOS TRABAJADORES DE TELEFÒNICA-MOVISTAR
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Buenas. Gracias.
Bueno yo supongo que muchas de las personas asistentes aquí pensarán “y a mi qué
me importa Telefónica, eso no es de Badia, no tiene nada que ver en este pleno de
Badia del Vallés” Y yo voy a intentar explicar para que entendáis por qué BeC entiende
que tienen que estar en este pleno las personas como Valeo y Telefónica Movistar. La
primera empresa en instaurar las medidas de regularización laboral sangrantes, de
flexibilidad en aras al libre mercado y a la competitividad fue Telefónica. Señores,
estamos ante un momento histórico en el que los primeros en sufrir los recortes en
derechos salariales, en vulnerarse el estatuto de trabajadores, con autónomos
dependientes, lo que llamamos otras personas, “autónomos encubiertos” o “falsos
autónomos” que realmente son trabajadores dependientes, que se están pagando su
propia seguridad social, de las cuales no tienen ni derecho a vacaciones, ni siquiera
tienen posibilidad de conciliación vida laboral-familiar, ni tampoco tienen vacaciones, ni
pago de horas extras, horarios interminables. Esto señores, es el principio de la
esclavitud y ya existe en España, bajo la excusa del libre mercado y la competitividad.
Por eso, nosotros los obreros tenemos que unirnos y decir que basta y no a este libre
mercado que todo vale y todo sirve, no. Somos personas, necesitamos un tiempo de
descanso y un tiempo de conciliación y necesitamos derechos por nuestro trabajo, ni
más ni menos. Por otro lado, quería justificar algo de lo que nos hemos encontrado para
que también los ciudadanos de Badia, que esto si que toca aquí, entiendan un poco
como funcionan aquí las telecomunicaciones en esta casa. Parece ser, tenemos un
convenio, con los operadores licitados, con Localret, en nombre de todas las
administraciones que suscribieron la compra agregada para las telecomunicaciones por
lotes, en este caso sería por ejemplo que tenemos contratado con Vodafone la telefonía
fija, con Movistar la telefonía móvil y con Telefónica España los datos móviles. En este
proceso, es el Consejo Comarcal, el que figura como oficina técnica, con delegación de
la Diputación de Barcelona, que fue la que gestionó esta cuestión. Por lo tanto, este
ayuntamiento no tiene competencias plenas a la hora de decidir sobre lo que el
operador contrata, puesto que compete a un organismo externo a este ayuntamiento,
pero puede pedir que a finales de mayo de 2016, que es cuando expira o finaliza este
contrato de 2 años suscrito con Localret, tenga en cuenta, que no se negocie con
operadores que tengan conflictos con sus trabajadores, como es el caso de Telefónica
Movistar. Y eso es lo que BeC y lo que se ha recogido en esta instancia con esta
moción, como bien se ha leído y que espero que tenga aceptación por parte de todos
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contrato y si la persona que viene a trabajar acá tiene que tener un trabajo bueno y no
de esclavo. Yo como delegado del sindicato estoy despedido. Estoy despedido a pesar
de ser delegado. Me dicen que estoy despedido solamente por hacer huelga. Yo creo
que todo trabajador tiene el derecho moral de defender su trabajo. Y una dignidad de
trabajar las 40 horas semanales, que son 5 días, 8 horas por día, tener sus vacaciones
y sus dos pagas extras. Eso es pedir mucho? Yo creo que no. Así como nosotros, los de
la “marea azul”, también he encontrado un compañero de Valeo, que también están en
lucha. Y es el momento de luchar, pero no podemos luchar solos, necesitamos de todos
ustedes para promover. Porque nosotros hemos hecho 77 días de huelga, y de los 77
días de huelga no nos sacó ni la radio, ni la televisión, ni la prensa escrita. Nos cayó
porque nos metimos con un grande que es Telefónica Movistar. Que no solamente
domina acá, sino domina en todo el mundo. Que es la globalización de todas las
empresas y que la clase trabajadora vengan a ser esclavos. Sin nada más que decirles,
solamente espero su apoyo para nuestra lucha, porque todavía no estamos caídos y yo
creo que el pueblo es la puerta que levanta un gobierno, y si ustedes no apoyan al
pueblo, el pueblo no les apoyará a ustedes. Muchas gracias”.

los grupos de la oposición y ya está. Por otro lado también comentar el compromiso
firme de BeC de renunciar a los teléfonos de la casa, ponemos nuestro propio teléfono
para hacer uso de lo que haga falta. Gracias”.

Finalitzades les intervencions, es dona pas a les votacions. La moció s’aprova per
majoria amb els següents vots:
Vots a favor: 16 (8 PSC; 5 AEB i 3 BeC)
Abstencions: 1 (PP)
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: “Gracias
alcaldesa. En primer lugar, gracias a BeC por recoger nuestras aportaciones a la
propuesta y quería comentar una cosa. Tres meses se van a cumplir desde que la
coordinadora de huelga estatal decidiera poner esta lucha en pausa, sin otra intención
que respetar las negociaciones que en ese momento se estaban llevando a cabo en la
mesa paritaria entre patronal y sindicatos. Tres meses de atropellos continuos por parte
de la patronal, empezando por el despido de un representante de los trabajadores en
dicha mesa paritaria. El incumplimiento íntegro de todos y cada uno de los puntos del
acuerdo que CCOO y UGT firmó con la patronal a primeros de mayo de este año. El día
20 de octubre tendrá lugar un hecho sin precedentes, el juicio en la Audiencia Nacional
contra Telefónica, por vulneración del derecho de huelga al no reunirse con el comité de
huelga, según indica la ley. Estamos ante un hecho histórico, jamás a Telefónica se le
había denunciado ante la Audiencia Nacional. Mientras los trabajadores se encuentran
en una situación de precariedad, con jornadas de 10, 12, 14 horas y salarios en torno a
700 euros, la estrategia de la compañía ha sido en estos últimos años contratar a
personajes de contrastada reputación, tales como Iñaki Urdangarín, consejero
internacional, 1,5 millones de euros anuales, más 1,2 millones de euros en especies;
Rodrigo Rato, fichado tras su imputación en Bankia en enero de 2013, con un sueldo de
200.000 euros anuales. En fin, un despropósito. Ya está bien que los esfuerzos y los
sacrificios siempre los hagan los mismos. Por todo esto y como no podía ser de otra
manera, el grupo muncipal socialista da su apoyo a los trabajadores de Telefónica
Movistar, y que viva la “marea azul”.
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Álvaro Pacheco, qui diu: “Gràcies
senyora alcaldessa. Bueno, nosotros desde nuestro grupo municipal, esta lucha la
llevamos siguiendo desde sus inicios. Firmamos el manifiesto de las escaleras en
Barcelona; trajimos a un compañero vuestro a hablar aquí a nuestra fiesta mayor
porque creíamos que Badia es un pueblo trabajador, un pueblo obrero, y que vuestras
luchas son las nuestras y las nuestras serán las vuestras. Por eso esto lo hemos
defendido y lo defenderemos siempre. Nuestro grupo municipal hace ya años que no
usa el teléfono móvil del ayuntamiento y creemos que es un buen paso y es un paso
adelante en vuestra lucha y que os podría ayudar si muchos ayuntamientos
renunciasen o como mínimo pusiesen como exigencia que esta explotación no se
llevase a cabo. Nuestro grupo municipal votará a favor de la moción”.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Saray Muñoz, qui diu: “Gracias
señora alcaldesa. El PP se abstendrá en este punto”.

“Hace tan solo unos meses, decenas de miles de trabajadores técnicos que realizan
trabajos subcontratados para la empresa de telefonía Telefónica-Movistar han estado
realizando huelgas e intensas movilizaciones y protestas con el fin de exigir unas
justas condiciones laborales. El nuevo contrato que Telefónica MoviStar pretendía
implantar a partir de mayo de 2015 suponía un nuevo recorte en el pago de baremos
por el trabajo realizado y, al mismo tiempo, aumentaba la precarización de un colectivo
que actualmente ya sufre condiciones laborales y salariales intolerables.

Según ha explicado este colectivo, denominado “Marea Azul”, su situación laboral ha
sufrido un progresivo deterioro a partir de los recortes de plantilla efectuados por dicha
empresa, que ha supuesto, según las cifras publicadas en diversos medios de
comunicación, que la misma se reduzca de les 80.000 a 20.000 trabajadores.
Esta realidad contrasta con la boyante situación de una compañía que ha obtenido en
2014 un beneficio de 3.000 millones de euros – Un incremento del 40%- y que
recientemente ha anunciado una nueva subida de tarifas que no repercutirá en la
plantilla.
Este colectivo reclama medidas como un convenio regulador para el sector unas
condiciones laborales adecuadas y un salario digno, medidas que parecen no sólo
razonables sino perfectamente asumible.
Esta multinacional ha pasado de tener 10 millones de clientes de telefonía básica en
los años 80 a contar con más de 300 millones de usuarios de telefonía fija, móvil,
Internet y televisión.
Por el camino se ha deshecho de 50.000 trabajadores y los ha sustituido por miles de
subcontratados que forman parte de una perversa pirámide, con diferentes niveles y
condiciones de esclavitud.
En Barcelona, existe una gran cantidad de trabajadores afectados por esta situación,
entre el persona de contratas, subcontratas y autónomos encubiertos.
Estos trabajadores merecen el esfuerzo de las Administraciones e instituciones
públicas para garantizar que esta plantilla de personal, subcontratado y autónomo,
cuente con trabajo digno y con el cumplimiento de sus derechos laborales, puesto que
el deterioro de estas condiciones implica que los miles de usuarios de esta compañía
no cuenten con la calidad del servicio que requieren, algo que demuestra en
incremento de las quejas interpuestas por parte de los clientes a esta compañía.
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Por su fuera poco, las contratas y subcontratas no pagan a estos trabajadores por
cuenta ajena, convertidos en falsos autónomos, los desplazamientos hasta el hogar de
los clientes de la empresa, por lo que son los operarios y técnicos de Telefónica
MoviStar los que han de sufragar estos gasto de su bolsillo.
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Dichos trabajadores, denuncian unas situación de precariedad laboral, con
condiciones de semi esclavitud, que a través de subcontratas con empresas externas
realizan sus servicios bajo condiciones que implican jornadas con elevadas horas de
trabajo, entre las 10 y 12 horas diarias, por su salario ínfimo que en ocasiones se
encuentra en torno a los 700 euros.
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Antes este ataque, los técnicos de contratas, subcontratas y autónomos que trabajan
para Telefónica MoviStar emprendieron una huelga, que duró más de dos meses, con
el objetivo de frenar ese nuevo ataque a sus derechos laborales y exigir la regulación
del sector.

Desde BeC consideramos que no solamente hay que respetar los derechos de los
trabajadores, sino garantizar la profesionalización frente a las apuestas por
precarización.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno de la corporació aprueba los siguientes
acuerdos:
Primero. Expresa la solidaridad y apoyo de la Corporación Municipal a alas
movilizaciones, huelgas y al colectivo de trabajadores técnicos de las contratas y
subcontratas en sus demandas para contar con unas óptimas condiciones de trabajo y
salario digno.

Quinto.Sumarnos al colectivo y reclamar la renegociación de un contrato nuevo donde
se garanticen las condiciones laborales demandadas en este colectivo y que se
resumen en:


El cumplimiento del convenio del sector, en el que se contempla el pago de un
sueldo fijo, jornadas de trabajo de 40 horas, pagas extraordinarias, vacaciones
remuneradas, el pago de jornadas en festivo y fines semana.



Que la empresa dote al trabajote de todos los recursos necesarios para llevar a
cabo su labor, tales como vehículos para desplazamiento, combustible, móvil y
herramientas.



Que la empresa se comprometa a la realización de un plan de formación de los
trabajadores a su cargo.

Sexto. Mientras este conflicto persista, el pleno de este consistorio se compromete a
sol·licitar a LOCALRET que en el próximo concurso de telefonia tenga en cuenta que el
operador de servicios de telefonia garantice los derechos laborales de sus trabajadores
con el fin de facilitar las negociaciones reales y efectivas destinadas a garantizar los
derechos de la plantilla y evitar el empeoramiento de sus condiciones laborales”.

7. MOCIÓ BeC: SUPORT A L'ACTIVITAT INDUSTRIAL A LA PLANTA DE
VALEO-MARTORELLES
La senyora alcaldessa dona la paraula demanada pel treballador senyor David España
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Cuarto. Apoyar las movilizaciones y demandas que inicien estos trabajadores en
defensa de sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales.

ACTA DEL PLE

Tercero. Instar a la compañía a que renuncie al nuevo contrato que pretende imponer
a la plantilla, ya que éste aumentaría todavía más la precariedad de este colectivo.
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Segundo. Apoyar la creación de una Mesa de Mediación junto a los agentes sociales
para defender5 todos los puestos de trabajo y unas óptimas condiciones laborales en
dichas empresas.
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Ajuntament de Badia del Vallès
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Rodríguez, qui diu: “Hola buenas tardes. Muchas gracias ante todo por recibirnos y
darnos voz en el ayuntamiento de Badia. Bueno, como se ha expuesto en la moción, la
empresa Valeo el día 23 de julio nos comunica que quiere hacer un traslado, inicia un
procedimiento de traslado a la factoría de Valeo térmico, en Zaragoza, argumentando
causas productivas y organizativas. En el momento en que esto se notifica a la
plantilla, la plantilla reacciona con asambleas y demás y desde el día 29 de julio
estamos en huelga indefinida. A nivel jurídico, nosotros hemos visto que hay faltas en
el procedimiento que la empresa entrega, con lo cual hemos mantenido la no
aprobación del procedimiento de traslado, pero no hemos querido que lo retiren a
cambio de desmontar la huelga porque lo presentarían a los tres días sin esas faltas.
Entonces la idea es que si esto llegase a la finalización del período medio de
emisiones de juicios que tenemos, nosotros pertenecemos al Vallés Oriental, en
Granollers, son 9 meses, de 9 meses a 1 año. La plantilla hizo una votación el día 12
de septiembre, de si después de tres reuniones de negociación con la empresa, dentro
del marco de procedimiento de traslado, y una dentro de un marco que abrieron
extraordinario para ver qué se podía hacer, decidió la plantilla continuar con la huelga
indefinida aún quedando una reunión pendiente, porque las condiciones que la
empresa proponía no solucionaban nada. Dentro de los 257 a los que nos afecta esta
medida, tenemos 120 parejas, perdón, tenemos 120 personas mayores de entre 45 y
55 años, con una media de edad de la plantilla de 55,4 y 21 parejas. La situación pues
ya empieza a ser crítica a la hora de aguantar, porque a diferencia de algunos
procedimientos como por ejemplo Coca-Cola Fuenlabrada, no estamos percibiendo
ninguna prestación por desempleo. Lo nuestro no es un despido, es la peor de las
artimañas o de los juegos de la reforma laboral, que es un traslado. No te despiden si
no que te dicen “abandona tu tierra, abandona a tu familia, o te vas”. Nosotros
teníamos pactado lo que comentaban en el año 2011 hicimos un pacto indemnizatorio
y un pacto de industrialización, que se prorrogó en el año 2014 y que llevaban
producciones hasta el año 2019, con una cláusula indemnizatoria muy alta para evitar
despidos, siempre garantizando producciones y continuaban modelos hasta el 2024.
La semana de antes de presentarnos el procedimiento, la empresa nos dijo que
éramos la planta de Valeo Europa con mejor productividad, porque tienen datos a nivel
europeo y a nivel mundial, habíamos subido en una de las auditorías más fuertes que
tenemos que es superior a la Ista, superiores a la ISO y todas estas, que nos
plantaban del puesto 27 al puesto 13 mundial, incluso un departamento tenía el “Totem
ployer”, número 1 a nivel mundial. Esto nos lo dicen una semana antes de presentar el
procedimiento. Nos presentan un plan de industrialización en el cual invertían 400.000
euros en robots para optimizar procedimientos y 800.000 euros en unas guías guiadas
para el año siguiente. Nosotros vemos que la empresa, bueno, lo que ha hecho ha
sido por motivos, pensamos políticos y pensamos personales casi, porque el director
que tenemos es un poco especial, que lo que ha querido ha sido desmantelar la
empresa que tenemos en Cataluña. Nosotros éramos 7 empresas en el año 2000, de
las cuales sólo quedamos la que hay en Martorelles y tenemos afectados a personas
de 42 municipios de Cataluña, sobre todo en la provincia de Barcelona, porque
absorbimos gente de Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires, Cornellá, de las 7
empresas que había en los diferentes procedimientos de cierre y de traslado, por eso
tenemos esa variedad de municipios. Entonces lo que estamos haciendo es, dentro
del Vallés Occidental donde tenemos muchísima representación de plantilla, yo por
ejemplo soy originario de Ripollet, pero resido en Sabadell ahora, pues era pedir las
mociones de apoyo para ayuda. En los municipios en los cuales hay vecinos, tenemos
dos líneas de actuación. El caso de Badia no es el caso, porque la persona que
trabajaba en Badia ya no está con nosotros, en el procedimiento de 2011 decidió coger
la indemnización e irse y ahora no queda nadie que sea del municipio. Entonces

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Saray Muñoz, qui diu: “Gracias
señora alcaldesa. El PP dará apoyo a la moción”.
A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Teresa Carceller, qui
diu: “Gràcies, senyora alcaldessa. L’AEB, com no pot ser d’una altra manera, també
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Gracias. En
primer lugar decir que la moción presentada hoy es exclusivamente hecha por
trabajadores de Valeo, ellos tienen total....lo han hecho ellos y solamente nos han
usado como correa de transmisión, que lo hacemos encantados, ante causas como las
de Telefónica y las de Valeo tan justas. Decir que es indignante, indignante, que
empresas con beneficios multimillonarios como en el caso de Valeo de un 34% de
beneficios, superior a ejercicios anteriores, bajo la excusa de las causas pote, las
causas pote en el que todo cabe, causas productivas, organizativas, técnicas o
económicas, decida deslocalizarse e irse a Zaragoza y despedir barato, porque es que
claro, con las causas pote se despide más barato, no se despide a 45 días por año
trabajado. Esto, insisto, estas dos causas, tanto de Telefónica como Valeo, son causas
hermanadas y desgraciadamente se están viendo más. Nos falta Panrico, no han
podido venir, pero vendrán. Y como esas, muchísimas más, y esto hay que pararlo.
Por eso, la necesidad de que estas personas vengan aquí a explicarnos de primera
mano lo que están pasando y lo que están sufriendo, porque detrás de estas
deslocalizaciones, detrás de estos despidos, hay familias que están sufriendo. Hay
familias que no tienen qué comer, hay familias incluso que no tienen ni derecho a paro.
Y por eso estamos aquí, y muchas gracias”.

ACTA DEL PLE

tenemos la segunda línea de actuación que es el apoyo al campamento. El
campamento lo hicimos porque al no recibir ningún tipo de prestación, las situaciones
empiezan a ser un poco ya... difíciles. Esta mañana por ejemplo yo he estado en el
ayuntamiento de Parets del Vallés, y ellos están en consorcio con el Vallés Oriental,
digamos las poblaciones que están más cercanas al conflicto, y estamos recibiendo el
apoyo total y unánime del ayuntamiento de Martorelles desde el minuto 1, del
ayuntamiento de Mollet desde el minuto 1, del ayuntamiento de Barcelona va a hacer
una reunión con todas las poblaciones afectadas y de la comarca de Barcelona, para
hacer una moción conjunta para presionar a Generalitat y mover el tema.
Teóricamente hoy me lo dirán por la tarde. Mañana por la mañana nos vamos a
Bruselas como consecuencia de gestiones que ha hecho Pedro Sánchez, que estuvo
en el campamento, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Oriol Junqueras y una serie más de
representantes políticos de todos los partidos de izquierdas y nos llevan a Bruselas
seguramente entre la semana que viene o la otra. También nos hacemos una visita a
la planta de Zaragoza para informar a los compañeros de allí, porque según el plan
que nos presentaron, ellos van a tener esta situación dentro de 5 años. Es decir, que
esto es una deslocalización hacia el este, es una deslocalización de lo que es la red
industrial de Cataluña y de España. Al final creemos que van a ir más allá. Nosotros la
lucha que estamos llevando a cabo no es una lucha de dinero. Nosotros tenemos una
mochila indemnizatoria, que ellos han intentado saltársela con este procedimiento de
traslado, pero nosotros lo que hacemos es y seguimos luchando por una lucha digna,
es una lucha de trabajo. No queremos dinero, queremos la reindustrialización de
Martorelles y en eso estamos. Entonces quisiera dar muchas gracias por escucharnos
y por ser partícipes de nuestro problema. Muchas gracias”.

Sotmés l’acord a votació, aquest s’aprova per unanimitat.
“Atès que la multinacional francesa ha presentat un pla pel trasllat de l'activitat
industrial de la planta de Martorelles a Saragossa, que afecta a la totalitat de la
plantilla i que a partir de l'1 de gener del 2016 deixa la planta catalana sense activitat.
Atès que des de l'any 2009 la planta de Valeo Martorelles ha patit diversos expedients
de regulació temporal d'ocupació, fent que la plantilla hagi passat de 422 persones a
257 actuals.
Atès que al juliol del 2014 es va arribar a un acord amb la direcció que garantitza la
producció fins al 2019 amb possibilitats d'arribar al 2024.
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La senyora alcaldessa diu: “Evidentemente no estamos culpabilizando al proceso, por
si alguien se ha sentido aludido. Estamos culpabilizando a la situación que genera
todo este proceso en el sentido amplio de la palabra, que no se me revolucionen. Yo
creo que es uno de los efectos de la locura en la que hemos entrado a todos los
niveles, por quien radicaliza posturas, porque en este caso es la radicalidad
probablemente de la postura del presidente de la empresa hacia todo lo contrario.
Pasamos a la votación”.

Codi Validació: 4E9LSH39G4F9QWMQQTJHZWPTD | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 25 de 67

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, qui diu: “Gracias
alcaldesa. Desde el grupo municipal socialista, damos apoyo a esta moción. La
situación que están sufriendo los trabajadores de Valeo Martorelles no se puede
calificar de otra manera que de desvergüenza y de incedente. No se sostiene de
ninguna manera el posicionamiento de la empresa, ya que como se recoge en la
moción, Cataluña es el principal mercado de la empresa, por lo que no tiene sentido
los motivos que da la compañía, que alega que en Aragón estará más cerca de sus
clientes. Se debe paralizar una decisión que no se fundamenta en causas industriales.
Sin duda, es otra muestra más del grave empeoramiento de las condiciones laborales,
debido a la nefasta reforma laboral, ya que en el anterior marco legislativo esta medida
no hubiera sido posible. Desde aquí emplazamos al futuro presidente de la Generalitat,
ya que el actual en funciones no lo ha hecho, que haga valer su fuerza institucional,
para buscar una solución al conflicto, además según algunas afirmaciones hay que
decir que cuestiones políticas vinculadas al proceso de la independencia podrían ser el
motivo o uno de los motivos principales de la deslocalización. La prudencia de Valeo al
justificar las razones de su retirada de suelo catalán no es nueva. Las empresas
mantienen su silencio sobre el por qué prefieren deslocalizar sus negocios fuera de
Cataluña, pero lo cierto es que la inversión extranjera ha disminuido
considerablemente en los últimos años. Durante el 2014, por ejemplo, la inversión
cayó el 15,8% respecto al año anterior. Según datos publicados por el Ministerio de
Economía y Competitividad, la inversión extranjera productiva en Cataluña alcanzó en
el 2014, 2.968 millones de euros, frente a los 3.527 millones de 2013, lo que supone
559 millones menos de inversión en Cataluña”.
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donarà suport a aquesta moció. Gràcies”.

Atès que la situació de Valeo Martorelles és una mostra més del greu empitjorament
de les condicions laborals i de vida de la població, deguda a la nefasta reforma laboral,
ja que amb l'anterior marc legislatiu aquesta mesura no hagués estat possible.
Entenent que no estem davant d'una mesura de caràcter econòmic ja que al cost final
del producte fet a la planta catalana només el 10 % és relatiu al personal de producció
i incloent tècnics i direcció el 22,5 %. Que el 70 % del cost és imputable al propi grup
que és qui fixa el preu de la matèria primera més el tant per cent que descompta la
matriu.

Primer. Reclamar a la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta
martorellessenca amb un plan industrial de reconegut negociat amb la representació
dels treballadors/res.
Segon. Demanar al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
que intercedeixi a favor de la planta martorellessenca i faciliti el diàleg entre les parts.
Tercer. Demanar a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi
davant la matriu francesa.
Quart. Donar el nostre suport a la plantilla de Valeo Martorelles i a la representació
sindical en defensa de l'activitat a l'empresa i pel manteniment dels llocs de treball.
Cinque. Demanar als parlaments europeus catalans que realitzin accions per protegir
la producció a Valeo Martorelles.
Sisè. Donar trasllat d'aquests acords al Comitè d'Empresa de Valeo Martorelles, a les
representacions al territori de CCOO, UGT i CGT, a la direcció de Valeo, al
Departament d'Empresa i Ocupació i a la presidència de la Generalitat de Catalunya”.
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S'acorda:
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Atès la situació de Valeo Martorelles sembla una obsessió per part de la direcció de
Valeo a l'Estat Espanyol, que tal i com s'ha manifestat públicament i reiteradament no
vol la continuïtat de la planta catalana. Tot això quan la matriu anunci que al proper
semestre del 2015 ha augmentat els beneficis en un 34 %.
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Atès la gran majoria de la producció és comprada per clients situats a Catalunya
(NISSAN 18%, VW-SEAT 54 %) i la resta es distribueix en PSA 6%, recanvis 13 %,
injecció 3 %, d'altres 8%. Pel que fins i tot a nivell logístic és injustificable la mesura.

8. MOCIÓ BeC: SOBRE LES PRIORITATS DEL NOU MANDAT 2015/2019

La senyora alcaldessa diu: “Bé, en fi, tot s’atribueix a la reforma de l’article 135 del
Govern. Posats a recomanar lectures hi ha moltes, també està el llibre del senyor
Borrell, una lectura molt bona per tenir-la en compte en aquest procés. Bé,
circunscrivint-nos a aquest punt. Yo quiero aclarar un par de cosas. Presupongo, por
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A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu:
“Bé, jo li diria a la portaveu del grup de BeC que si no en saben, que n’aprenguin, que
n’aprenguin. Nosaltres hem demanat la retirada d’aquesta moció perquè entenem que
hi ha hagut uns problemes de procediment obvi. Entenem que un pla de mandat amb
la oficina d’habitatge hauria de ser impulsat pel Govern i consensuat amb la resta de
partits, i no ha estat el cas perquè vostès han volgut mantenir això. És a dir, nosaltres
votaríem en contra del procediment absolutament inapropiat que han portat vostès
endavant, però és clar, el que demana aquesta moció, són questions tant, tant, tant,
tant bàsiques, tant, tant, tant de sentit comú, que tot i la seva falta de... bueno, de
procediment, compartim la demanda evidentment des de l’AEB, perquè tothom a Badia
tingui un habitatge digne. Compartim des de l’AEB perquè es lluiti i s’evitin els
desnonaments. Evidentment, estem a favor de la participació ciutadana, és a dir, és
l’abc. Evidentment estem per la lluita contra l’atur i la transparència i evidentment
estem en contra de les retallades. I es per això que clar ens veiem que vostès tenen
una falta de procediment absolut i nosaltres votarem en contra, però com el que diuen
és l’abc, doncs hem de votar a favor, i aprofitem perquè abans la senyora alcaldessa
feia alguna referència en la moció sobre “Valeo”, sobre el fet de què el procés pogui
haver afavorit o no la inversió industrial a Catalunya, jo li recomano al senyor Rafael
Moya, el tinent d’alcalde, que llegeixi les dades d’inversió estrangera 2015 a
Catalunya, i que en tot cas, tant si és en un cas com si és en un altre, que afavoreix o
no la inversió estrangera al nostre país, el que és evident és que aquestes retallades
contra les que ara lluitem, van ser afavorides quan el Partit Socialista anomenat
Obrero i Espanyol va signar juntament amb el Partit Popular la reforma exprés de la
Constitució amb la reforma de l’article 135. Gràcies”.
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Saray Muñoz, qui diu: “Gracias
señora alcaldesa. El PP votará en contra de la moción”.
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Bé, els motius
per les que BeC proposa aquesta moció, és perquè nosaltres tenim molt clar que el
primer és el rescat a la ciutadania i les necessitats bàsiques dels ciutadans i per això,
pot ser, a la Junta de Portaveus m’han renyat perquè pot ser a lo millor no és la millor
manera de presentar-la, però és que clar, nosaltres no sabem que això no es presenta
així i que s’ha de fer d’una altra manera, però clar, ens veiem aquí amb una moció que
té un munt de coses superinteresants per la ciutadania, pel rescat de la ciutadania y....
aquí está la patata caliente, está aquí en el pleno, y ya de vuestras manos está el
votarla a favor o en contra y yo espero que por culpa de que no sepa hacer las cosas
de otra manera o que todavía no sepa muy bien cómo se llevan las cosas, pues no se
lleven atrás. De verdad, no creo que la ciudadanía tenga que pagar las consecuencias
de que yo no sepa hacer las cosas. Gracias”.
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Muchas gracias.
Yo solamente quería aclarar que esta moción se presentó en el mes de julio, y fue la
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empezar a construir en positivo, y no empezar este mandato con un discurso en
negativo, presupongo que todo esto es fruto del no saber, que no de la soberbia o las
necesidades de un titular. Yo sé que la señora Eli Ruiz es nueva en todo esto, pero hay
algunos compañeros de su equipo que no lo son, y por tanto saben perfectísimamente
cómo funcionan estas cosas. Por tanto, yo a usted evidentemente no le voy a atribuir
determinadas estrategias, pero a algunos miembros de su equipo sí, porque no son
nuevos en estas lides y saben perfectamente cómo van estas cosas. Eso punto
número uno. Punto número dos. Es cierto, y comparto con el señor Quim Durán que
se dicen muchas obviedades y impera el sentido común en esta moción, pero es que
son tan obvios y impera tanto el sentido común que en muchas de las cosas que usted
propone, ya se hacen y se vienen realizando en este ayuntamiento. Por tanto, uno
cuando llega nuevo, primero tiene que informarse de lo que se hace y después si uno
tiene tanta necesidad de intentar elaborar un plan de mandato, lo primero que tiene
que hacer es convocar a los grupos de la oposición para hablar del plan de mandato.
Cuando tenemos conocimiento de la entrada de esta moción yo planteo, porque es lo
que está haciendo el equipo de gobierno, que es quien creo que tiene que tener la
iniciativa en plantear un plan de mandato, es que nosotros estamos redactando un
borrador para pasar a los grupos, porque además entre otras cosas uno de nuestros
mandatos también del programa electoral al que usted hacía referencia en la junta de
portavoces, es precisamente que este plan de mandato sea sometido a acuerdo y a
participación. Por tanto, someterlo a un pleno municipal sin previamente haber
intentado ni siquiera llegar a un acuerdo con el resto de los grupos, bajo mi punto de
vista no empezamos ya con buen pie. Yo planteé, igual que el grupo del AEB, dejarlo
encima de la mesa, no por no querer hablar del tema, sino precisamente por todo lo
contrario, para hablar del tema en profundidad e intentar llegar a un acuerdo, todo y
que el plan de mandato evidentemente es del equipo de gobierno, intentar llegar a un
acuerdo si lo que queríamos era consensuar las líneas estratégicas hacia donde
queríamos llegar, y para eso hay dos maneras. Una, evidentemente redactando el
propio plan de mandato o contribuyendo a un proceso de participación democrática en
su redactado. Y dos, en el proceso de elaboración del presupuesto de 2016, que
también es una herramienta muy buena, para priorizar acciones y para priorizar
políticas. Que también emplazamos a vernos en los próximos días para establecer
cuáles son las líneas estratégicas del presupuesto 2016. Por tanto nosotros vamos a
votar en contra. No porque no estemos de acuerdo con el espíritu o con lo que plantea
la moción, sino porque no compartimos que esta sea la mejor manera de iniciar este
mandato, porque creo que no tiene que ser esto a ver quién se apunta primero el tanto
de establecer cuáles son las líneas estratégicas del mandato, y creo que con la
aprobación de esta moción daríamos pie a que fuera una aprobación de mandato,
nosotros no somos partidarios como el AEB de recolzar el plan de mandato de BeC.
Por tanto nosotros sí que vamos a votar en contra, no porque no estemos de acuerdo
con lo que allí se dice, sino por coherencia con un proceso que defendemos y también
porque en innumerables ocasiones, por parte de muchos de los grupos que han
formado parte de la oposición de este consistorio, precisamente se nos ha pedido al
equipo de gobierno, que en todos los temas que tienen que ver con temas importantes
de ciudad, lo hagamos desde una perspectiva consensuada y común. Por tanto no
creo que sea muy común, o empezar de una manera muy común, aprobar esta
moción. Por tanto nosotros sí que nos vamos a mojar y vamos a votar en contra de
esta moción”.

A continuació la senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: “Si,
gràcies. Ja hem dit que les irregularitats en el procediment han estat múltiples, però és
clar, quan ara mateix ens assabentem en aquest ple, el grup municipal de l’AEB, doncs
que aquesta proposta de moció, o aquesta moció, va ser presentada en el mes de
juliol, quan a nosaltres se’ns va presentar físicament el dia 24 de setembre en el
mateix ple, hi ha una cosa en política que es diu cortesia, i quan tu vols que una cosa
que tu plantegis tiri endavant, doncs s’envia una còpia de cortesia per a que tothom en
tingui coneixement. Per tant això, reiterar-nos en el que dèiem anteriorment, si fos pel
procediment, evidentment el nostre vot seria contrari, però és clar, no podem defugir el
fet que estem d’acord en el que diu en si la seva moció, perquè són coses de dos i
dos, quatre. Gràcies”.
La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, qui diu: “Por alusiones
voy a aclarar dos cosas. En la junta de portavoces del jueves, es cierto que se me
pidió que se retirara esta moción. Pero como yo bien dije también, yo no me debo a
una decisión personal mía, sino que me debo a una asamblea, y la asamblea se
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La senyora alcaldessa diu: “Bien, únicamente aclarar que en la junta de portavoces de
la semana pasada, pedimos precisamente dejarlo encima de la mesa para hablar de
este tema. Y la respuesta por parte de BeC ha sido que no. Osea, no es que no se
haya pedido. Se ha pedido la respuesta de BeC en la junta de portavoces ha sido no
dejarlo encima de la mesa, es llevarlo a aprobación. Y yo cuando hacía alusión a la
experiencia, es que usted cuenta en su equipo con personas con experiencia en la
vida política. Y no de ayer ni de antes de ayer, sino de muchos años, que han militado
durante mucho tiempo en un partido político y porque han formado parte activa en
otras legislaturas, no como cargo electo, pero sí como miembro de un determinado
partido político y sabe perfectamente como funcionan estas cosas. Yo es lo único que
he dicho. Se lo he atribuído además lo puedo decir con nombres y apellidos, el señor
José Pérez. Lo digo claramente, no con ninguna animadversión, sino simplemente
para contestar a que son nuevos en estas lides. Yo es lo único que he dicho, qu e el
señor José Pérez no es nuevo en estas lides que tiene experiencia, es lo único que he
dicho. Y que se ha pedido por parte de todos los grupos, se pidió en la junta de
portavoces dejarlo sobre la mesa. Y la respuesta en su correo electrónico ha sido que
no, que se llevaba a aprobación a este pleno, es lo que he dicho”.

ACTA DEL PLE

primera moción de BeC. Estamos a septiembre. Yo sé que nosotros nos hemos
equivocado, y presupongo que el equipo de gobierno, pues.... presupongo la bondad
de ambas partes, entiendo eso. Lo que yo pensaba en todo caso, es que si había algo
en el que se tenía que consensuar o hablar, pues supongo que en este tiempo se me
ha podido escribir un mail, se me ha podido citar y se me ha podido citar para hablar,
más a sabiendas que estamos a vuestra disposición y que prácticamente me estais
viendo aquí a diario. Yo lo veo así. Yo entiendo que es verdad que es un documento
con un alto contenido político, en el que se establecen unas prioridades hacia el
rescate a las personas, y como nos comprometimos con las marchas en la dignidad,
porque se presentó el mismo día que estuvieron aquí las marchas de la dignidad, es lo
que estamos haciendo. Pero de verdad, te lo puedo asegurar, no hay un trasfondo....
para nada lo que tu insinuas. Yo confío en mis compañeros, y yo no creo que mis
compañeros tengan la intención esa que tu mencionas o insinuas, la verdad. Te lo digo
de verdad”.

La senyora alcaldessa diu: “ Si yo no estoy culpabilizando a nadie, y mucho menos a
la señora Ruiz. Que quede clarísimo Eli, que yo no te culpabilizo absolutamente de
nada. Lo único que digo, no es un tema de culpabilizaciones, es un tema de cómo
hacer las cosas para que te salgan bien y lleguen a buen puerto. Es que de verdad
que lo estoy diciendo con un espíritu constructivo. Y lo que se planteó en la junta de
portavoces era precisamente con ese espíritu constructivo de “vamos a hablar de
esto”. Entonces, hay dos maneras de salirse de este atolladero. Decir, vamos a hablar
de esto, o no, nosotros manifestamos nuestra postura y evidentemente lo ha dejado
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor José Pérez, qui diu: “Yo sí que creo
que por alusiones me toca hablar. Decir dos cositas básicas y yo creo que estamos
sacando las cosas de contexto, bajo mi punto de vista. Es cierto que es una moción
que es una declaración de intenciones por parte de BeC. Que se dicen cosas obvias?
Sí, pero no por eso reales. Hay muchas cosas que se dicen aquí que no se están
terminando de cumplir siempre. Hay muchas que estamos en el camino, es verdad
que estamos trabajando, que lo está haciendo el ayuntamiento, pero hay otras, que
no. Y esto era una declaración de intenciones por parte de BeC, con el único propósito
de poder decir aquí estamos, estos somos, estas son nuestras cartas de presentación.
Y esto es lo que vamos a intentar defender, apoyar, trabajar, esforzarnos durante esta
legislatura. Acertaremos, espero que muchas veces también como seres humanos que
somos nos equivocaremos, pero era la única intención. El hecho de que se presentase
en julio, pensando que iba a haber un pleno en julio, bueno, luego ha habido alguna
falta de comunicación en el grupo municipal. Cuando se equivoca nuestra portavoz,
nos equivocamos todo el grupo municipal y aquí asumimos todos nuestra
responsabilidad. Finalizo diciendo una cosa muy concreta, votar a favor o en contra es
simplemente una declaración de intenciones de un grupo municipal nuevo en este
consistorio, en el cual nos estamos mostrando todos, el Partido Popular, Alternativa
d’Esquerres per Badia i el Partit Socialista, diciendo esto es lo que nosotros venimos a
hacer aquí, no sabemos hacer otra cosa y apoyaremos todas las mociones, todas las
propuestas, todos los presupuestos, todas las ordenanzas que vayan en esta línea. Y
ahí es lo único que pretendíamos. Ni pretendíamos saltarnos todos los trámites
burocráticos ni venir aquí a pegarle fuego al ayuntamiento el primer día de nuestra
intervención. No es nuestra intención, y a medida que nos vayan conociendo se darán
cuenta de que somos gente mucho más constructiva de lo que aparentamos. Muchas
gracias”.

ACTA DEL PLE

reunía el lunes y lo dije. Cierto es que se me invitó a sacarla del orden del día, pero
también cierto es que yo contesté “no lo puedo sacar sin mi asamblea”. Y qué ha
decidido mi asamblea? Hoy lo he vuelto a decir, que tire para adelante. En alusiones a
lo que comenta Quim Duran, si, me he equivocado. Fue la primera moción que se
presentó, mis compañeros quizás dieron por sabido a lo mejor, que yo sabía cómo
funcionaba esto, y la culpa es exclusivamente mía y no de José Pérez, ni de Pili Paz,
ni de nadie más de mi equipo, sino mía. A mi se me dijo, presenta esta moción, y yo,
como ciudadana que siempre he sido hasta ahora, pues la presenté en instancia. Y
pido disculpas, lo pedí en junta de portavoces y lo pediré mil veces, pero por mi culpa.
No es una cosa con maldad, te lo aseguro, no es una cosa intencionada, y te llegó
más a posteriori, has hecho tu aportación Quim Duran y se ha recogido y no hay
ningún problema. Ha habido días desde el jueves hasta hoy para mirársela
detenidamente. Y ya está, y yo solamente quería aclarar eso, que es verdad que si
hay un error ha sido culpa mía y de nadie más. Gracias”.

Vots en contra: 9 (8 PSC i 1 PP)
“En aquest inici de legislatura, el conjunt de dones i homes que hem estat escollits i
escollides per representar i servir el conjunt dels nostres veïns i veïnes volem
manifestar que ens trobem en un moment històric marcat per la crisis econòmica y les
desigualtats que han obert una escletxa social insostenible. Les polítiques de
retallades estan provocant canvis estructural a la nostra societat; s’està trencat el
contracte social ; el treball ha no és cap garantia de no ser pobre i l’afebliment i
esquarterament de l’estat del benestar han multiplicat les desigualtats socials. En
aquest marc social, econòmic i polític, les regidores i regidors presents al ple ens
comprometem a convertir aquest ajuntament en instrument a favor de la igualtat, la
justícia social u la solidaritat. Ens comprometem a continuar atenent les necessitats
més urgents, exercint el nostre deure d’atemperadors/es de les dificultats dels nostres
veïns i veïnes. I ho farem amb l’acompanyament social de les mobilitzacions i la
complicitat de la ciutadania.
Ara bé, constatem que és també un moment d’amenaces i d’agressió sense precedent
en la legitimació del món local. La pèrdua de competències, re-centralització i el
buidament de contingut polític que pretén el PP amb la LRSAL, al mateix temps que la
política de retallades socials i l’existència de deutes pendents constants per part del
govern de la Generalitat són condicionants que dificulten enormement el normal
funcionalment i l’assoliment de determinats objectius per part del nostre ajuntament.
En aquesta línia, ens cal continuar posicionant-nos contra la LRSAL que pretén
segrestar competències municipals per a la prestació de serveis, transferint-les a la
diputació.
El nou mandat que encetem engega una nova etapa al nostre municipi que
necessitarà d’una nova agenda local, una oferta de polítiques públiques singular,
orientada a impulsar una dimensió local en la reconstrucció de l’estat del benestar. Per
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Vots a favor: 8 (AEB i BeC)

ACTA DEL PLE

Finalitzades les intervencions, es dona pas a les votacions. L’acord es desestima per
majoria amb els següents vots:
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muy claro el señor José Pérez. Era una manera de poner encima de la mesa y hacer
visible un posicionamiento político de un determinado grupo. Para nosotros, establecer
las prioridades de mandato no se hace así. Bajo el punto de vista del PSC, no se hace
así. También tenemos libertad de dar nuestra opinión y yo creo que eso no se hace
así, porque estamos hablando de las prioridades de un mandato, no estamos
hablando de otra cosa. Porque nuestros programas electorales ya los conoce la
ciudadanía porque se pusieron en circulación cuando concurrimos todos a las
municipales. Por tanto, esto no es un punto y final, ni muchísimo menos. Igual que dije
en la junta de portavoces, sigo dejando la puerta abierta y de hecho vamos a
impulsarlo, a hablar de este tema, y a intentar buscar acuerdos en algo tan importante
como la redacción de un plan de mandato que no solamente BeC tiene cosas a decir,
los que también tenemos representatividad en este pleno porque también nos han
elegido con un proceso democrático, y por supuesto la ciudadanía también tendrá algo
que decir en este tema, no solamente los grupos municipales. Por tanto yo creo que
ha quedado clara la postura de todos los grupos, pero que quería que quedara claro
porque nosotros también decidíamos no recolzar aquesta moció.

això, proposem la creació d’un ideari de rescat social i democràtic en forma de decàleg
programàtic de mandat. Aquest nova agenda local ha de tenir com a eix el rescat
social de les persones u famílies, l’ampliació dels serveis públics i dels drets socials el
desenvolupament d’alternatives energètiques, econòmiques i culturals. Ens proposem
transformar el nostre ajuntament en una institució que practiqui la transparència
informativa, el rendiment de comptes, la cogestió amb el teixit associatiu, les noves
formes de participació i sobirania orientades a una`pràctica política orientada cap a la
governança local fonamentada en l’ètica i un municipalisme relacional.

Primer.- Acordar que les primeres mesures d’aquest mandat aniran encaminades a
dotar de recursos humans, material i econòmics els programes dedicats a un rescat
social (que garanteixi els mínims en alimentació, habitatge i subministraments
d’energia) i un pla de lluita contra l’’atur (dotacions pròpies de recursos per a plans
locals d’ocupacions i incentius a la contractació) que situï en primer lloc la dignitat i els
drets de tots els ciutadans i ciutadanes de Badia. En definitiva, atendre primer les
persones i els col·lectius que estan patint amb més dificultats els efectes de la crisis
mitjançant mesures afavoreixin la formació i la creació d’ocupació, la prestació d’ajuts i
l’acompanyament institucional de totes les persones afectades per la crisis per pal·liar
els seus efectes.
Segon.- Impulsar i aplicar totes les mesures al nostre abast per garantir habitatge
digne per a tothom i evitar desnonaments.
Tercer.- fer de la participació ciutadana un instrument d’avenç i progrés. Impulsar les
modificacions que calguin en tots els reglaments municipals per millorar els canals de
participació, fent una administració més àgil i eficaç, més propera i plural, garantint al
màxim la difusió de l’activitat municipal i incrementar la transparència en la seva gestió
responsable amb la gestió eficient dels recursos públics.
Quart.- Rebutjar les retallades que els governs estatal i el català efectuïn en serveis
bàsics com són l’educació, la salut o l’ocupació. Denunciarem el incompliment del
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Per tots els antecedents i motius exposats, el grup municipal de Badia en Comú-E
proposem els següents acords d’inici de mandat:

ACTA DEL PLE

En aquest nou context social i polític resultarà necessària una real coordinació del
municipalisme català, en la que caldran polítiques concertades entre ajuntaments i la
Generalitat. Ens caldrà superar a través d’un debat rigorós el vell esquema bipolar del
municipalisme associatiu per traçar unes bases per un nou municipalisme constituent
cada vegada més plural i divers.
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Totes i tots som conscients de les dificultats econòmiques que haurem d’afrontar en
aquest mandat; tot i així , ens comprometem a treballar per mantenir el nivell actual
dels serveis municipals i a vetllar pel manteniment dels serveis supramunicipals que
afectin al nostre municipi. En aquest sentit cal continuar reivindicant un nou marc
institucional i financer que s’ha de concretar en una Llei de governs locals
conjuntament amb una nova llei definitiva de finançament del nostre municipi encara
pendent d’aprovació.

Govern de la Generalitat pel que fa a acords subscrits entre els diferents departaments
i l’ajuntament per que afecti al sosteniments del serveis i als plans d’inversions.
Cinquè.- Mantenir el clam del municipalisme per disposar d’una nova Llei de Govern
Locals pròpia així que garanteixi la nostra autonomia financera per prestar els serveis
que els i les nostres veïns necessitin, evitant duplicitats dels del principi de la
subsidiarietat, organització i proximitat.
Sisè.- Reiterar el compromís d’aquest ajuntament de continuar prestant amb el mateix
nivell de qualitat tots aquest serveis públics segrestats per la LRSAL.

Desè.- Traslladar aquest acord al President del Govern de l’Estat, al president de la
Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament, als grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats i del parlament de Catalunya a la FMC i l’AMC; afixi com a la
ciutadania Badia del Vallès mitjançant la pàgina web municipal, les xarxes socials i els
mitjans de comunicació local existents”.
Finalitzats els assumptes inclosos a l'ordre del dia, i votada per unanimitat la urgència
s'aprova l'adopció del següent acord:
9. APOYO PARA EXIGIR UNA NUEVA LEY REGULADORA DEL DERECHO A LA
VIVIENDA QUE CUBRA LAS MEDIDAS DE MÍNIMOS PARA HACER FRENTE A LA
EMERGENCIA HABITACIONAL
La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Paula, representant de la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, qui diu: “Lo que nosotros queremos es que
todos los partidos políticos esteis a favor de la plataforma. Ya sabemos que el
ayuntamiento está en contra de los desahucios, pero hay muchas cosas que no se
están cumpliendo, porque se están dando alquileres sociales que superan los 300
euros, y eso para nosotros no es un alquiler social. Y luego también Badia es un
municipio que tiene viviendas de protección oficial especial, y por lo tanto, los
alquileres se están dando a 3 y 5 años y nosotros consideramos que tendrían que ser
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Novè.- Instar als partits polítics i la societat organitzada a nivell municipal i
supramunicipals a iniciar un debat sobre el nou municipalisme de base associativa.
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Vuitè.- un compromís ferm i actiu per garantir l’exercici del dret a l’autodeterminació
mitjançant un referèndum sobre el futur polític del nostre país i la plena disposició
d’aquesta corporació en el suport a tots els acords i les accions polítiques i
institucionals que es desenvolupin per tal d’assolir-lo.

ACTA DEL PLE

Setè.- Exigir al Govern de l’Estat una redistribució justa i ajustada del dèficit de les
administracions públiques que permeti un increment del sostre d’endeutament per a
les administracions locals de l’1% com a mínim.

hasta el 2026 que por Ley, es cuando acaba la protección oficial de estas viviendas. Y
que tengamos el apoyo de todos vosotros”.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial desde 2007 hasta el primer
trimestre del 2015 se han producido en el Estado Español 624,690 ejecuciones
hipotecarias, 80178 en el primer trimestre del 2015. A estas alarmantes cifras se han
de sumar el aumento de las dificultades para afrontar el pago del alquiler, que cada
vez afecta a más personas. El CGPJ ha contabilizado la preocupante cifra de 397,954
desahucios desde el inicio de la crisis en el 2007 hasta el primer trimestre del 2015,
sólo en el primer trimestre del 2015 se han ejecutado 9,917 desahucios.
Estamos ante una situación de emergencia y vulnerabilidad habitacional que se
incrementa por la existencia de un mercado de alquiler escaso, caro y
preocupantemente especulativo y por la falta de un parque público de vivienda social,
menos de un 2 % de la vivienda construida. Todo ello constituye una auténtica
anomalía en el contexto europeo. Además, como denuncia el informe “Emergencia
Habitacional en el estado español”, elaborado por el Observatorio DESC y la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta situación se empeora aún más por el
hecho que España es el país de Europa con más vivienda vacia, 13,7% del parque
total (3 millones y medio de pisos vacíos según el censo estatal de vivienda de 2011).
El contexto descrito de vulnerabilidad y emergencia en que se encuentra gran parte de
la población se está traduciendo también en un significativo aumento de las
ocupaciones de vivienda. Una forma de hacer efectivo el derecho a la vivienda que
aumenta el grado de vulnerabilidad social de quien se ha visto empujado a esta forma
de acceso a una vivienda.
También resulta alarmante el creciente número de personas afectadas por la pobreza
energética, entendida como la dificultad para poder pagar las facturas de los
suministros básicos de electricidad, agua y luz. Los precios de acceso y consumo de
estos suministros, que han crecido de forma exponencial, se han vuelto inasequibles
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Esto se ha traducido en miles de desahucios en todo el estado español y en que
centenares de personas han visto vulnerado su derecho a una vivienda digna,
teniendo que afrontar situaciones de grave vulnerabilidad, precariedad extrema,
pobreza y exclusión social, económica y residencial.

ACTA DEL PLE

“La actual crisis económica y el aumento del paro ha impactado de manera dramática
en la vida de miles de personas, que a causa de las dificultades económicas
sobrevenidas no pueden cubrir sus necesidades más básicas. Esta situación ha
llevado a que muchas familias no puedan hacer frente a las cuotas hipotecarias o de
alquiler de su vivienda habitual.
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Miguel Rodríguez, qui diu: “Gràcies
senyora alcaldessa. Simplement per no reiterar, per no repetir i per no dir moltes
coses, evidentment el grup de l’AEB està a favor d’aquesta moció que presenta la PAH
i que hem acollit tots. Evidentment aqui a Catalunya tenim la sort que amb l’aprovació
de la Llei 24/2015, és un gran pas, encara que queda molt per fer, ho sabem tots, però
a nivell de l’estat espanyol no és així, i una mica les exigències que estan fent amb
aquesta campanya la PAH, és abastir una mica a tot el territori de l’estat espanyol.
Gràcies”.

para gran parte de la ciudadania.
Esta situación de emergencia social que sufren las personas en situación de
vulnerabilidad contrasta de forma abrumadora con los ingentes beneficios obtenido por
las entidades financieras y las empresas suministradoras.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en articulo 11, reconoce “el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para
asegurar la efectividad de este derecho...”.

En Catalunya se presentó, en el mes de julio de 2014, una iniciativa Legislativa
Popular (ILP) promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza
contra la Pobreza Energética y el Observatori Desc, recogiendo así un clamor d ella
ciudadanía preocupada por la alarmante situación de emergencia habitacional.
Esta ILP es hoy una realidad. El pasado 29 de julio de 2015, el Parlament de
Catalunya aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en
el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Esta victoria en el ámbito autonómico
nos demuestra que hacer efectivo el derecho a la vivienda es una cuestión meramente
de voluntad política.
En ocasión de las próximas elecciones generales, la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca ha hecho pública una serie de medidas de mínimos que considera necesario
e imprescindible incluir en una futura Ley reguladora del Derecho a la Vivienda. Estas
medidas implican reformas profundas y valientes pero a la vez factibles, ya que en su
mayoría están recogidas en la anteriormente citada Ley 24/2015.
La situación anteriormente relatada aconseja la redacción de la presente moción.
Por todo lo anteriormente expuesto se propone al Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:
Único: Dar apoyo a las propuestas presentadas por la plataforma de afectados por la
hipoteca y considera necesario incluir las siguientes medidas en una ley reguladora del
Ajuntament de Badia del Vallès
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En relación a lo anteriormente expuesto y concretando en el ámbito que nos ocupa, la
regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria en la vigente Ley de
Enjuiciamiento Civil infringe la normativa comunitaria. Esta legislación es, por tanto,
ilegal al ser de obligado cumplimiento por el juez nacional, adoleciendo de un vicio
radical que determina su nulidad de pleno derecho. En este sentido se ha manifestado
reiteradamente diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(caso Aziz, caso Sánchez Morcillo y caso Monika Kusionova).

ACTA DEL PLE

El artículo 267 Tratado de la Unión Europea declara la primacía del Derecho
Comunitario (STJUE 9/3/1978, Asunto 106 / 77 caso Simmenthal) que desplaza al
Derecho nacional (art. 93 CE, cesión competencias en relación al art. 96 CE, los
tratados internacionales celebrados formarán parte del ordenamiento interno).

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

En el marco jurídico nacional, el artículo 47 CE proclama del derecho a una vivienda
digna y adecuada así como el deber de los poderes públicos de promover las
condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, y el
artículo 33 declara la función social de la vivienda.

Derecho a la Vivienda con los siguientes acuerdos:
Primero. Apoyar la campaña de la PAH “El derecho a la vivienda entra en campaña” y
las exigencias de la PAH.
Segundo: Declarar la necesidad de la aprobación de una ley reguladora del derecho
habitacional que incluya las siguientes medids de mínimos que plantea la PAH:



Eliminación automática por parte de las entidades bancarias y sin previa
petición del titular de las cláusulas declaradas abusivas por las
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.



No se podrá ejecutar la primera y única vivienda tanto de los titulares
como de los avaladores para exigir su responsabilidad, en orden a
considerar la vivienda habitual como un bien inembargable.

2. Alquiler estable y asequible (Reforma de la Ley de alquileres)


La regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos
de arrendamiento: Los inquilinos, introduciendo mecanismos de
seguridad en la tenencia, estabilidad en la renta y alargando el plazo
mínimo de duración del alquiler, como mínimo hasta los 5 años. Cuando
el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable se
producirá una prórroga automática del contrato de alquiler si así lo
manifiesta, que será obligada cuando el arrendador sea un banco a
gran propietario de viviendas.

3. Vivienda accesible (Movilización de vivienda vacía y alquiler social)


Las entidades bancarias garantizarán un alquiler social para las
personas deudoras de buena fe, y sus unidades familiares, que
habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación en pago no
dispongan de alternativa habitacional.



Los grandes tenedores de vivienda, en especial las entidades
financieras y filiales inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de
activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria y
entidades inmobiliarias), garantizarán un alquiler social para las
personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no
puedan hacer frente al pago de su vivienda y no dispongan de
alternativa habitacional.



Las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que
no puedan hacer frente al pago del alquiler de viviendas, obtendran
ayudas que les garanticen evitar el desahucio.



En ningún caso se podrá realizar el desalojo o deshaucio de personas
Ajuntament de Badia del Vallès
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Dación en pago retroactiva y condonación de la deuda (modificación de
la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil).
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ACTA DEL PLE

1. Dación en pago retroactiva:



Creación de un parque público de vivienda a través de la movilización
de pisos vacíos en manos de entidades financieras y filiales
inmobiliarias, fondos buitre, entidades de gestión de activos (incluidos
los procedentes de la reestructuración bancaria y entidades
inmobiliarias). La administración regulará mediante ley los mecanismos
que posibiliten esta movilización.



En todas estas medidas el precio a pagar en concepto de alquiler social
no superará el 30 % de los ingresos de la unidad familiar, incluidos
gastos de suministros, de acuerdo con los estándares de las Naciones
Unidas, siempre y cuando los ingresos familiares superen el salario
mínimo interprofesional 648,60 € en caso contrario, el precio a pagar en
concepto de alquiler será del 10 % de los ingresos y los suministros
correrán a cargo de las empresas suministradoras (punto siguiente).

4. Suministros básicos garantizados


Impedir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas de las
personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad.



El pago de los suministros básicos para las familias en esta situación,
se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar,
siempre respetando los estándares de Naciones Unidas.



Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada
que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables, serán
asumidos por las empresas suministradoras.

5. Creación de un observatorio de la vivienda


Este observatorio estaría compuesto por representantes de las
instituciones y de la sociedad civil. Este observatorio será el encargado
de investigar y analizar la situación de la vivienda en España. Entre sus
funciones estarían hacer censos periódicos de viviendas vacías, hacer
seguimiento de las políticas públicas, elaborar los informes, contaría
con capacidades no sólo consultivas, sino también control, seguimiento,
denuncia, ejecutivas y de propuesta legislativa.

Tercero. Notificar el presente acuerdo a la PAH”.
II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN
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En el caso que se lleve a cabo el alquiler social en una vivienda
diferente a la que reside la familia o persona en situación de
vulnerabilidad, este realojo se producirá en la zona donde éstas tengan
sus redes vitales y sociales.
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en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago de alquiler u
ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la
administración competente garantice un realojo adecuado.

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA DE LA NÚMERO
284/2015 FINS A LA NÚMERO 596/2015
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:
Núm. 284/15, de 13 d’abril, de concessió de permís de lactància de forma
compactada, i de la reducció d’un terç de la jornada de treball per la cura dels seus
fills, a la senyora Glòria Amigó Aso.
Núm. 285/15, de 13 d’abril, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros al senyor
Blas Rojo López, a compte de les retribucions de la propera nòmina de maig de 2015.

Núm. 289/15, de 13 d’abril, d’aprovar la liquidació de la taxa per OVP a la senyora M.
Dolores Bautista Carmona, per a la venda de palmes a la Plaça Major el dia 28 de
març de 2015.
Núm. 290/15, de 13 d’abril, de concessió de llicència urbanística núm. 2015/14, a Gas
Natural Distribución SDG, S.A., per a la realització de les obres que sol·licita.
Núm. 291/15, de 13 d’abril, de nomenar el senyor Miguel Sánchez Laguna secretari
accidental els dies 21 al 24 d’abril de 2015.
Núm. 292/15, de 15 d’abril, de constitució de la Mesa de Contractació per a
l’atorgament d’autoritzacions administratives per a l’ocupació privativa de la via pública
per a la venda de material pirotècnic, el dia 16 d’abril de 2015.
Núm. 293/15, de 15 d’abril, de prorrogar el contracte subscrit amb la treballadora Sra.
Verónica Rodríguez Alonso per un període de tres mesos.
Núm. 294/15, de 16 d’abril, de concessió d’una bestreta de 500,00 euros al senyor
Rafael Moya Camarón, sense interès i a compte de les retribucions de la paga
Ajuntament de Badia del Vallès
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Núm. 288/15, de 13 d’abril, d’aprovar la liquidació de la taxa per OVP a la senyora
Manuela Bautista Carmona, per a la venda de palmes a l’avinguda Via de la
Plata/avinguda Burgos i a la porta de l’Església, els dies 27 i 29 de març de 2015.

ACTA DEL PLE

Núm. 287/15, de 13 d’abril, de disposició de les vacances de la senyora Sara Pascual
Cerdán.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 286/15, de 13 d’abril, d’inscriure a diferent treballadors a l’acció formativa
d’operador de plataforma elevadora mòbil de personal.

extraordinària d’estiu de 2015.
Núm. 295/15, de 17 d’abril, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 21
d’abril de 2015.
Núm. 296/15, de 17 d’abril, d’aprovar i signar un conveni de col·laboració educativa
amb la Universitat de Les Palmes de Gran Canària per a realització de pràctiques
acadèmiques externes.

Núm. 300/15, de 20 d’abril, d’incoar expedients sancionadors segons la relació
15016252 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. 301/15, de 20 d’abril, de modificar la 165/15, de contractació del senyor Agustín
Collado García, en el punt segon de establir la data d’efectes en el dia 1 de setembre
de 2014.
Núm. 302/15, de 20 d’abril, de concessió a diferent personal de l’Ajuntament d’ajuts
socials.
Núm. 303/15, de 20 d’abril, de concessió d’una bestreta de 600,00 euros al senyor
Blas Rojo López, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària
d’estiu de 2015.
Núm. 304/15, de 20 d’abril, de concessió d’una bestreta de 200,00 euros al senyor
Diego Fernández Fernández, a compte de les retribucions de la propera nòmina d’abril
de 2015.
Núm. 305/15, de 20 d’abril, de concessió d’una bestreta de 500,00 euros a la senyora
Ajuntament de Badia del Vallès
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Núm. 299/15, de 20 d’abril, d’incoar expedients sancionadors segons la relació
15015029 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.

ACTA DEL PLE

Núm. 298/15, de 20 d’abril, d’expedició d’un duplicat de la targeta d’aparcament
individual per a persones amb disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora
Carmen Puértolas Broto, per haver perdut l’original.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 297/15, de 17 d’abril, d’acceptar el Fons de Prestació “Finançament dels Serveis
Locals d’Ocupació” de 12.661,74 atorgat per la Diputació de Barcelona.

Juana M. Moreno Pardo, sense interès i a compte de les retribucions de la paga
extraordinària d’estiu de 2015.
Núm. 306/15, de 20 d’abril, de concessió d’una bestreta de 500,00 euros a la senyora
M. Rosario Torrecilla Blanco, sense interès i a compte de les retribucions de la paga
extraordinària d’estiu de 2015.
Núm. 307/15, de 20 d’abril, de disposició de les vacances de la senyora Glòria Amigó
Aso.

Núm. 311/15, de 21 d’abril, d’aprovar i subscriure el Protocol addicional de concreció
per al 2015, del Contracte Programa per a la coordinació, la cooperació i col·laboració
amb el Departament de Benestar Social i Família, subscrit l’any 2012.
Núm. 312/15, de 21 d’abril, de justificació de les subvencions atorgades pel
Departament de Benestar Social i Família com annex al conveni marc de benestar
social per al 2014.
Núm. 313/15, de 21 d’abril, de concessió de la targeta d’aparcament individual, per a
persones amb disminució, modalitat titular no conductor, al senyor Francisco Ceba
Páez.
Núm. 314/15, de 21 d’abril, de concessió de la targeta d’aparcament individual, per a
persones amb disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora Olha
Dubachynska.
Núm. 315/15, de 22 d’abril, d’incoar expedients sancionadors segons la relació
15017303 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. 316/15, de 22 d’abril, de renovació de la targeta d’aparcament individual,
Ajuntament de Badia del Vallès
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Núm. 310/15, de 21 d’abril, de convocatòria de sessió extraordinària del Ple municipal
el dia 27 d’abril de 2015.

ACTA DEL PLE

Núm. 309/15, de 21 d’abril, de convocatòria de sessió extraordinària del Ple municipal
el dia 27 d’abril de 2015.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 308/15, de 21 d’abril, d'inscriure amb caràcter definitiu l'entitat denominada
“Associació de Marxants de Badia del Vallès” al Registre Municipal d’Entitats amb el
número EAC 150.15.

modalitat titular no conductor, a la senyora M. Teresa Sánchez Palomo, i adjudicar una
nova numeració.
Núm. 318/15, de 22 d’abril, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros al senyor
José Luis Soto López, a compte de les retribucions de la propera nòmina de maig de
2015.
Núm. 319/15, de 23 d’abril, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 28
d’abril de 2015.

Núm. 323/15, de 29 d’abril, de suspendre la relació funcionarial amb el senyor José
Carlos Izquierdo López, donant compliment a l’ofici rebut de l’INSS per finalització del
període d’incapacitat temporal de 12 mesos, amb efectes del 30 d’abril de 2015.
Núm. 324/15, de 29 d’abril, d’amonestació al Sr. Francisco Martínez Campillo per
infracció de l’article 5.1.1 del Reglament de la Llar del Jubilat i Pensionista.
Núm. 325/15, de 29 d’abril, de nomenament dels diferents transmissors i representants
de l’Administració de les Eleccions Locals 2015.
Núm. 326/15, de 29 d’abril, d’autoritzar al PSC per a fer ús de l’Auditori Municipal el dia
24 d’abril de 2015 per a la celebració d’una assemblea.
Núm. 327/15, de 29 d’abril, d’aprovar i signar un conveni de col·laboració educativa
amb el Centre de Secundària Institut de Badia del Vallès per a pràctiques
acadèmiques externes.
Núm. 328/15, de 29 d’abril, de nomenar el senyor Miguel Sánchez Laguna secretari
accidental els dies 4 i 5 de maig de 2015.
Núm. 329/15, de 30 d’abril, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 5 de
maig de 2015.
Ajuntament de Badia del Vallès
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Núm. 322/15, de 28 d’abril, de desestimació de la reclamació patrimonial interposada
per la senyora Concepción Granados Serrano, per no existir relació de causalitat entre
els danys soferts en la seva persona i l’actuació de la Corporació.

ACTA DEL PLE

Núm. 321/15, de 27 d’abril, d’obrir períodes per a la sol·licitud d’ocupació temporal de
la via pública durant la celebració de Sant Jordi, Dia de la mare, castanyada i Nadal.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 320/15, de 27 d’abril, de nomenar el senyor Miguel Sánchez Laguna secretari
accidental des del dia 27 d’abril al 3 de maig de 2015.

Núm. 330/15, de 30 d’abril, d’aprovar i signar un conveni de col·laboració educativa
amb el Centre de Secundària Institut de Badia del Vallès per a pràctiques
acadèmiques externes.
Núm. 331/15, de 5 de maig, 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 27 de març
de 2015 al 30 d’abril de 2015.

Núm. 335/15, de 5 de maig, de reconèixer a la senyora Marta Guerrero Díaz el
compliment del període de carència de sis mesos necessària per tenir dret a la
percepció del Plus d’Assistència i Puntualitat, amb efectes del dia 1 d’abril de 2015.
Núm. 336/15, de 5 de maig, de reconèixer al senyor Miguel Rodríguez Díaz el
compliment del període de carència de sis mesos necessària per tenir dret a la
percepció del Plus d’Assistència i Puntualitat, amb efectes del dia 1 de maig de 2015.
Núm. 337/15, de 5 de maig, de nomenar interinament la senyora Zaida García
Santervás com a agent de la Policia Local, al objecte de cobrir la baixa per IT de
diferents agents.
Núm. 338/15, de 6 de maig, de variacions de la nòmina de personal, corresponents al
mes de març de 2015.
Núm. 339/15, de 8 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 12 de
maig de 2015.
Núm. 340/15, de 8 de maig, d'aprovar I'expedient núm. 06/2015, de generació de
Ajuntament de Badia del Vallès
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Núm. 334/15, de 5 de maig, de contractar dues notificadores mitjançant contracte
laboral per circumstàncies de la producció, des del 29 d’abril i fins el 9 de maig de
2015.

ACTA DEL PLE

Núm. 333/15, de 5 de maig, de contractar la senyora Alba del Cid Sainz, amb la
categoria de diplomada en treball social, mitjançant contracte laboral per obra o servei
determinat a temps parcial, la incorporació no serà abans del 16 d’octubre de 2014 i
fins el 30 de juny de 2015.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 332/15, de 5 de maig, de contractar la senyora Eva Sabaté Abellán, amb la
categoria de tècnica orientadora d’ocupació, mitjançant contracte laboral per interinitat
i mentre duri la situació de baixa per maternitat de la senyora Gemma González
Punzano.

crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2015.
Núm. 341/15, de 8 de maig, d'aprovar I'expedient núm. 05/2015, de generació de
crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2015.
Núm. 342/15, de 8 de maig, d'aprovar I'expedient núm. 03/2015, de generació de
crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2015.
Núm. 343/15, de 11 de maig, d’aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de
2014, així com el Romanent de Tresoreria del mateix exercici.

Núm. 347/15, d’11 de maig, d’aprovar l’assistència al “Curs de Monitor de tir”, del
funcionari Sr. Andrés Blanco Morgado.
Núm. 348/15, d’11 de maig, d’incoar l’expedient sancionador núm. 945/2015 per
presumpta infracció del que es disposa a l’article 6.6 de l’Ordenança de convivència i
ús de la via pública.
Núm. 349/15, d’11 de maig, d’incoar l’expedient sancionador núm. 667/2015 per
presumpta infracció del que es disposa a l’article 6.6 de l’Ordenança de convivència i
ús de la via pública.
Núm. 350/15, d’11 de maig, de concedir al treballador Sr. Ramón Díez Sorbas, un
avançament reintegrable per import de 200,00 euros, sense interessos i a compte de
la paga extraordinària d’estiu 2015.
Núm. 351/15, d’11 de maig, d’incoar l’expedient sancionador núm. 663/2015 per
presumpta infracció de que es disposa a l’article 6.6 de l’Ordenança de convivència i
ús de la via pública.
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Núm. 346/15, d’11 de maig, de concessió de permís per la presentació a les properes
eleccions municipals del 24 de maig, des del 8 al 22 de maig ambdós inclosos, a la
funcionària Sra. Rocío Matillas Aparicio i al treballador Sr. Juan Antonio Serrano
Jiménez.

ACTA DEL PLE

Núm. 345/15, de 11 de maig, d’autoritzar al PSC a fer ús de l’Auditori Municipal el dia
15 de març per a la realització d’una assemblea.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 344/15, de 11 de maig, d’autoritzar a ICV a fer ús de l’Auditori Municipal el dia
22 de maig per a la realització d’una assemblea.

Núm. 352/15, d’11 de maig, de concedir a la treballadora Sra. Rosa Mª Ramos Lozano,
un avançament reintegrable per import de 300,00 euros, sense interessos i a compte
de la paga extraordinària d’estiu 2015.
Núm. 353/15, de 12 de maig, d’estimar la responsabilitat patrimonial interposada per la
Sra. Francisca Pérez Milena contra l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb l’abonament
de 220,01 euros.
Núm. 354/15, de 12 de maig, d’incoar expedients sancionadors a les persones
indicades a la relació núm. 15019599, com a titulars o conductors dels vehicles amb
els quals es van cometre les presumptes infraccions.

Núm. 358/15, de 12 de maig, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament per
a persones amb discapacitat, a nom del Sr. David Albert Peñalver.
Núm. 359/15, de 12 de maig, d’aprovar la formalització dels Convenis de col·laboració
per a la realització del Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions.
Núm. 360/15, de 12 de maig, de justificació de diferents subvencions atorgades per la
Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Badia del Vallès.
Núm. 361/15, de 12 de maig, d’acordar la pròrroga fins el 31 de desembre de 2015 i de
forma extraordinària, de la devolució de les bestretes acordades a favor dels empleats
públics relacionats a l’annex i per les quanties ressenyades.
Núm. 362/15, de 12 de maig, de practicar la liquidació dels havers corresponents al
mes d’abril de 2015, a les treballadores Sres. Eva Sabaté Abellán, Oksana Chmyr,
Inmaculada Ortega Salinas i Catalina Acón Duce.
Núm. 363/15, de 13 de maig, d’incoar expedients sancionadors a les persones
indicades a la relació núm. 15020732, com a titulars o conductors dels vehicles amb
Ajuntament de Badia del Vallès
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Núm. 357/15, de 12 de maig, de concedir a la Sra. Raquel García Barragán de la
llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

ACTA DEL PLE

Núm. 356/15, de 12 de maig, d’incoar expedients sancionadors a les persones
indicades a la relació núm. 15018570, com a titulars o conductors dels vehicles amb
els quals es van cometre les presumptes infraccions.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 355/15, de 12 de maig, d’imposar a cadascun dels infractors que es relacionen a
la proposta de sanció núm. 15019939, la sanció per l’import especificat, amb motiu de
la infracció a les normes sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

els quals es van cometre les presumptes infraccions.
Núm. 364/15, de 13 de maig, d’assignar el lloc de treball amb codi 310504, del grup
C2, CD 11, CE 7, ocupat per la funcionària interina Sra. Pilar Villahermosa Lozano, a
l’Àrea d’Acció Social i Cultural, i amb efectes de l’1 de març de 2015.
Núm. 365/15, de 13 de maig, d’incoar l’expedient sancionador núm. 1097/2015 per
presumpta infracció de que es disposa a l’article 6.7 de l’Ordenança de convivència i
ús de la via pública.

Núm. 369/15, de 13 de maig, d’estimar la responsabilitat patrimonial interposada pel
Sr. José Miguel Garrido Avilés contra l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb
l’abonament de 314,30 euros, dels quals l’ajuntament abonarà 300,00 euros, sent la
resta abonat per la companyia d’assegurances.
Núm. 370/15, de 14 de maig, d’acceptar la subvenció de la Diputació de Barcelona,
per import de 2.500,00 euros, per a la realització de les Jornades d’Acompanyament
amb adolescents en medi obert.
Núm. 371/15, de 15 de maig, d’iniciar expedient de baixa d’ofici per la inscripció
indeguda del Srs. Amarouch Chkadri, Marzouka Naghala, Youssaf Chkadri i Anas
Chkadri Naghala en el padró municipal d’aquest ajuntament.
Núm. 372/15, de 15 de maig, d’iniciar expedient de baixa d’ofici per la inscripció
indeguda del Sr. Ivan Marinov Tsvetkov en el padró municipal d’aquest ajuntament.
Núm. 373/15, de 15 de maig, d’iniciar expedient de baixa d’ofici per la inscripció
indeguda del Sr. Mohamed El Khal en el padró municipal d’aquest ajuntament.

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

Codi Validació: 4E9LSH39G4F9QWMQQTJHZWPTD | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 45 de 67

Núm. 368/15, de 13 de maig, d’estimar la responsabilitat patrimonial interposada pel
Sr. Antonio Fernández López contra l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb
l’abonament de 1.906,03 euros, dels quals l’ajuntament abonarà 300,00 euros, sent la
resta abonat per la companyia d’assegurances.

ACTA DEL PLE

Núm. 367/15, de 13 de maig, d’incoar l’expedient sancionador núm. 827/2015 per
presumpta infracció de que es disposa a l’article 6.7 de l’Ordenança de convivència i
ús de la via pública.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 366/15, de 13 de maig, d’incoar l’expedient sancionador núm. 943/2015 per
presumpta infracció de que es disposa a l’article 6.7 de l’Ordenança de convivència i
ús de la via pública.

Núm. 374/15, de 15 de maig, de sol·licitar la incorporació de l’Ajuntament de Badia del
Vallès al Programa Operatiu 2015 d’ajuda a les persones més desfavorides.
Núm. 375/15, de 15 de maig, de modificació de la resolució d’alcaldia núm. 343/2015,
de data 11 de maig, d’aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Badia del
Vallès, corresponent a l’exercici 2014 i d’aprovar el romanent de Tresoreria de
l’Ajuntament de Badia del Vallès, corresponent a l’exercici 2014.
Núm. 376/15, de 15 de maig, de convocatòria de la propera sessió ordinària de la
Junta de Govern Local, el 19 de maig de 2015, a les 11:30 h.

Núm. 380/15, de 18 de maig, d’iniciar expedient de baixa d’ofici per la inscripció
indeguda dels Srs. Eustaquio Torres Fernández i Félix Enrique Romero Barrios en el
padró municipal d’aquest ajuntament.
Núm. 381/15, de 18 de maig, d’iniciar expedient de baixa d’ofici per la inscripció
indeguda de la Sra. Anacleta Bilogo Mba Ayetebe en el padró municipal d’aquest
ajuntament.
Núm. 382/15de 18 de maig, de nomenar al Sr. Miguel Sánchez Laguna secretari
accidental dels dies 18 al 22 de maig, ambdós inclosos, i a la Sra. Rosa Caballero del
Castillo secretària accidental a partir del 23 de maig.
Núm. 383/15, de 18 de maig, d’aprovar l’expedient núm. 07/2015 de generació de
crèdits a les partides que es detallen.
Núm. 384/15, de 19 de maig, d’assignar el lloc de treball amb codi 463603 del grup C,
subgrup C1, CD 16, CE 6, ocupat per la funcionària Sra. Maribel Romeu Corbatón, a
Secretaria, amb efectes del 14 de maig de 2015.
Núm. 385/15, de 19 de maig, d’aprovar i presentar al Departament d’Empresa i
Ocupació, al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, la sol·licitud de
Ajuntament de Badia del Vallès
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Núm. 379/15, de 18 de maig, d’iniciar expedient de baixa d’ofici per la inscripció
indeguda del Sr. Mohammad El Ali en el padró municipal d’aquest ajuntament.

ACTA DEL PLE

Núm. 378/15, de 15 de maig, d’aprovar i subscriure el Conveni de col·laboració per a la
formació pràctica en centres de treball, de diferents alumnes del Centre de Secundària
Institut de Badia del Vallès.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 377/15, de 15 de maig, d’iniciar expedient de baixa d’ofici per la inscripció
indeguda del Sr. Isaac Manchado Urosa en el padró municipal d’aquest ajuntament.

subvenció per a la realització de les accions formatives de llengües extrangeres.
Núm. 386/15, de 19 de maig, de donar arxiu a l’expedient sancionador núm. 576/2015
per presumpta infracció de l’article 15.2 de l’Ordenança municipal de control i tinença
d’animals domèstics.
Núm. 387/15, de 19 de maig, d’incoar l’expedient sancionador núm. 1235/2015 per
presumpta infracció del que es disposa a l’article 6.7 de l’Ordenança de convivència i
ús de la via pública.

Núm. 391/15, de 20 de maig, d’aprovar l’expedient núm. 07/2015, de generació de
crèdits a les partides que es detallen a l’annex adjunt, corresponent als estats de
despeses per a l’exercici 2015.
Núm. 392/15, de 21 de maig, de concedir la targeta d'aparcament individual per a
persones amb disminució, modalitat titular no conductor, al Sr. Antonio Cortés Maya.
Núm. 393/15, de 21 de maig, de concedir la targeta d'aparcament individual per a
persones amb disminució, modalitat titular no conductor, a la Sra. Amelia Antón Baños.
Núm. 394/15, de 21 de maig, d'aprovar de donar de baixa dels padrons corresponents
als anys 2010, 2011 i 2012, la parada núm. 77 del mercat no sedentari, a nom del Sr.
Alejandro Oruña Jiménez.
Núm. 395/15, de 21 de maig, de concessió al personal relacionat de l’Ajuntament
d’ajuts socials.
Núm. 396/15, de 22 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel proper
dia 26 de maig.
Ajuntament de Badia del Vallès
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Núm. 390/15, de 19 de maig, d’incoar expedients sancionadors a les persones
indicades a la relació núm. 15022237, com a titulars o conductors dels vehicles amb
els quals es van cometre les presumptes infraccions.

ACTA DEL PLE

Núm. 389/15, de 19 de maig, de concedir una bestreta per import de 300,00 euros a la
funcionària Sra. Carme Colomer Besga, sense interessos i a compte de les
retribucions de la paga extraordinària d’estiu 2015.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 388/15, de 19 de maig, de reconèixer a la Sra. Victoria Henderson Eguiluz,
funcionària interina d’aquest corporació, la llicència per assumptes propis durant un
període de 6 mesos a comptar des de l’1 de setembre de 2015 i fins el 29 de febrer de
2016.

Núm. 397/15, de 22 de maig, d'acceptar les ajudes incloses en el PUOSC per les
obres de «Millora de l'enllumenat públic a l'avinguda Eivissa i carrer Menorca».
Núm. 398/15, de 22 de maig, d'obrir els períodes ordinaris per a la sol·licitud
d'ocupació temporal de la via pública.
Núm. 399/15, de 22 de maig, d'anul·lar la targeta d'aparcament individual per a
persones amb disminució, modalitat titular no conductor, a nom de la Sra. Josefa
Esteban Garrote.

Núm. 404/15, de 27 de maig, d'aprovació d'ajuts d'urgència social.
Núm. 405/15, de 27 de maig, d'anul·lar el dret reconegut de data 27 de setembre de
2013 amb número d'operació 120130002269.
Núm. 406/15, de 28 de maig, d'aprovar les línies fonamentals del pressupost que
servirà de base per a l'elaboració del pressupost per a l'any 2015.
Núm. 407/15, de 28 de maig, d'estimar les al·legacions formulades i anul·lar la sanció
corresponent a la denúncia formulada per infracció de trànsit contra el Sr. Miguel Ángel
Soler Reche.
Núm. 408/15, de 28 de maig, d’imposar a cadascun dels infractors que es relacionen a
la proposta de sanció núm. 15024038, la sanció per l’import especificat, amb motiu de
la infracció a les normes sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
Núm. 409/15, de 28 de maig, d’incoar expedients sancionadors a les persones
indicades a la relació núm. 15023724, com a titulars o conductors dels vehicles amb
els quals es van cometre les presumptes infraccions.

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

Codi Validació: 4E9LSH39G4F9QWMQQTJHZWPTD | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 48 de 67

Núm. 403/15, de 27 de maig, de desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial interposada pel Sr. Javier Jurado Senciales contra l'Ajuntament de Badia
del Vallès, per no existir relació de causalitat entre els danys soferts a la seva persona
i l'actuació de la corporació.

ACTA DEL PLE

Núm. 402/15, de 27 de maig, d'aprovació de variacions de la nòmina del mes d'abril.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 400/15, de 22 de maig, d'aprovació d'ajuts d'urgència social.

Núm. 410/15, de 28 de maig, d'efectuar la liquidació complementària dels havers
corresponents del mes de maig per incorporar l'import de les pagues extres
corresponents a 2015.
Núm. 411/15, de 28 de maig, de formalitzar i cursar la baixa de cotització a la
Seguretat Social amb efectes des del 12/05/15, del funcionari Sr. José Carlos
Izquierdo López.
Núm. 412/15, de 29 de maig, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 2 de
juny de 2015.

Núm. 416/15, de 2 de juny, d’incoar l’expedient sancionador núm. 1343/2015 per
presumpta infracció del que es disposa a l’article 15.2 de l’Ordenança municipal de
control i tinença d'animals domèstics de l'Ajuntament de Badia del Vallès.
Núm. 417/15, de 2 de juny, de concedir un avançament reintegrable per import de
200,00 euros, al treballador Sr. Iván Villen Ortiz, a compte de les retribucions de la
propera paga extraordinària de juny 2015.
Núm. 418/15, de 3 de juny, d'aprovació de les variacions mensuals corresponents al
mes de maig 2015.
Núm. 419/15, de 4 de juny, d'autoritzar la Sra. Concepción Requena García, amb DNI
núm. 753000641L, a fer efectiu el traspàs del local núm. 93, ubicat a l'av. Mediterrània
22, a favor de la Sra. Catalina Hita Batalla.
Núm. 421/15, de 4 de juny, d'incoar el procediment de responsabilitat patrimonial, per
la reclamació presentada per la Sra. Aurora Escobar Morales.
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Núm. 415/15, de 29 de maig, d'acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona en el marc del «Recull d'Activitats per als Serveis Locals d'Ocupació:
persones i empreses», per import de 3.294 euros, destinada al finançament del 75%
del cost de les actuacions.
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Núm. 414/15, de 29 de maig, de modificar el decret núm. 2015-0385 de data 19 de
maig, en el sentit de canviar la realització de les accions formatives anglès A1 i anglès
A2, ampliant-lo amb una acció més d'alemany A1 per tal de millorar la diversitat
d'oferta.

ACTA DEL PLE

Núm. 413/15, de 29 de maig, de sol·licitar l'adjudicació d'un habitatge de protecció
pública, per situacions d'emergència econòmica i social, per la família de la Sra.
Matilde Barba Cano, davant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Núm. 422/15, de 4 de juny, d'incoar el procediment de responsabilitat patrimonial, per
la reclamació presentada per la Sra. Manuela Medina Castillo.
Núm. 423/15, de 5 de juny, d’incoar expedients sancionadors a les persones indicades
a la relació núm. 15024857, com a titulars o conductors dels vehicles amb els quals es
van cometre les presumptes infraccions.
Núm. 424/15, de 5 de juny, d'autoritzar la concessió d'una reserva d'aparcament al Sr.
Antonio Cortés Maya.

Núm. 428/15, de 8 de juny, d'avocació de les competències delegades a favor de la
Junta de Govern Local per Resolució d'Alcaldia núm. 507/2011, de 22 de juny.
Núm. 429/15, de 9 de juny, d'aprovació d'ajuts d'urgència social.
Núm. 430/15, de 10 de juny, d'autoritzar la renúncia de la titularitat de les llicències de
les parades 134 i 135 del Mercat municipal pel Sr. Daniel Barroso Guerra, amb DNI
36517135N, a favor de l'Ajuntament.
Núm. 431/15, de 10 de juny, d’iniciar expedient de baixa d’ofici per la inscripció
indeguda dels Srs. Oussama Souaihi i Firas Dabbagh en el padró municipal d’aquest
ajuntament.
Núm. 432/15, de 10 de juny, d'aprovar l'autorització i compromís de despeses fase D i
AD per un import total de 8.559,51€
Núm. 433/15, de 10 de juny, d’incoar l’expedient sancionador núm. 1437/2015 per
presumpta infracció greu o molt greu dels articles 5.1.2 i 5.1.3 del Reglament de la Llar
del jubilat i pensionista de Badia del Vallès.
Núm. 434/15, de nomenar interinament i per màxima urgència al Sr. Miguel Ángel
Salgado Alonso, amb la categoria d'auxiliar de manteniment-conserge, per cobrir la
Ajuntament de Badia del Vallès
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Núm. 427/15, de 5 de juny, d'aprovar el canvi de cambra al Sr. Antonio Romero,
passant de la número 2 (cambra de peix), a la número 14 (cambra de carn).

ACTA DEL PLE

Núm. 426/15, de 5 de juny, de convocatòria de sessió extraordinària de la Junta de
Govern Local el dia 10 de juny de 2015.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 425/15, de 5 de juny, de convocatòria de sessió extraordinària del Ple municipal
el dia 10 de juny de 2015.

vacant del funcionari Sr. Francisco Caballero Calderón.
Núm. 435/15, de 10 de juny, de disposició de les vacances de personal de
l'Ajuntament.
Núm. 436/15, d'11 de juny, d'iniciar expedient de baixa d'ofici del Sr. Abdeltif Bakkali
per inscripció indeguda en el padró municipal.
Núm. 437/15, d'11 de juny, d'aprovar l'expedient núm. 9/2015, de transferència de
crèdits.

Núm. 441/15, de 12 de juny, d'acordar el conveni de fraccionament de les obligacions i
deutes vençudes i no satisfetes per l'arrendatari del local comercial núm. 73, Sr.
Jaume Junyent González.
Núm. 442/15, de 12 de juny, de formalitzar i cursar la baixa de cotització a la Seguretat
Social amb efectes del 12 de juny de 2015, als regidors d'aquest ajuntament i al
personal eventual, Sra. Mª del Mar Medina Ponce i Sr. Rafael Moya Camarón.
Núm. 443/15, de 12 de juny, de declarar vàlid el procediment instruït per a l'adjudicació
dels locals comercials deserts, i, de conformitat amb la proposta de la mesa de
contractació de 10/06/2015, adjudicar els locals comercials núm. 102, 131 i 141,
ubicats a l'av. Mediterrània, 15, carrer Mallorca, 1 i plaça Major, I-6 respectivament.
Núm. 444/15, de 12 de juny, d'aprovació d'ajuts d'urgència social.
Núm. 445/15, de 12 de juny, de concedir un avançament reintegrable per import de
2.178,00 euros a la treballadora Sra. Rosa Caballero del Castillo.
Núm. 446/15, de 12 de juny, de concessió a diferent personal al servei de
l'ajuntament, d'ajuts pels imports i quanties que s'expressen.
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Núm. 440/15, de 12 de juny, d’incoar expedients sancionadors a les persones
indicades a la relació núm. 15026024, com a titulars o conductors dels vehicles amb
els quals es van cometre les presumptes infraccions.

ACTA DEL PLE

Núm. 439/15, d'autoritzar l'ocupació de la via pública pels dies de festa major, del 12 al
14 de juny, a diferents sol·licitants.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 438/15, d'11 de juny, d'aprovar l'expedient 8/2015, de generació de crèdits.

Núm. 447/15, de 17 de juny, de paralitzar i arxivar l'expedient de baixa d'ofici núm.
1259/2015, per haver-se efectuat el canvi de domicili de les persones afectades.
Núm. 448/15, de 17 de juny, d'incoar l'expedient sancionador núm. 1472/2015 per
pressumpta infracció del què es disposa a l'article 6.6 de l'Ordenança de convivència i
ús de la via pública.
Núm. 449/15, de 17 de juny, d'aprovar el contracte menor de serveis complementaris
de vigilància a les instal·lacions esportives municipals amb Grup Iman Seguridad.

Núm. 452/15, de 17 de juny, de presentar la justificació econòmica i tècnica del «Pla
de Prospecció i Captació d'Oferta 2015», per un import total de 50.288,72 euros.
Núm. 453/15, de 18 de juny, d'aprovar l'autorització i compromís de despeses fase D i
AD, per un import total de 99.968, 83 euros.

ACTA DEL PLE

Núm. 451/15, de 17 de juny, d'aprovar les baixes en executiva proposades per l'ORGT,
referents a la relació núm. 12042, corresponent a rebuts en període executiu pel
concepte de subministrament d'aigua.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 450/15, de 17 de juny, d'acceptar el recurs tècnic atorgat per la Diputació,
consistent en la redacció del Pla Local de Joventut.

Núm. 455/15, de 18 de juny, de donar validesa a la comunicació d'inici d'activitat de
comerç minorista de productes de dietètica i herboristeria, a càrrec de la Sra. Abigail
Galán Camarero.
Núm. 456/15, de 18 de juny, d'aprovació de variacions de la nòmina del mes de juny.
Núm. 461/15, de 19 de juny, d'esmenar l'error material de la quantitat acceptada de la
subvenció de l'Àrea Metropolitana, de suport a les polítiques socials municipals.
Núm. 463/15, de 25 de juny, de substitució de l'alcaldia en atenció a l'absència per
vacances d'estiu de l'alcaldessa.
Núm. 464/15, de 25 de juny, de presentar la justificació econòmica per la finalització
Ajuntament de Badia del Vallès
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Núm. 454/15, de 18 de juny, d'aprovar l'expedient núm. 01/2015 d'incorporació de
romanents de crèdits.

del programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda
mínima d'inserció.
Núm. 466/15, de 25 de juny, d'aprovar l'autorització i compromís de despeses fase D i
AD, per un import total de 0,01 euros.
Núm. 469/15, de 26 de juny, de convocatòria de Ple extraordinari pel dia 30 de juny de
2015.

Núm. 476/15, de 30 de juny, de disposició de les vacances de personal de
l'Ajuntament.
Núm. 477/15, de 30 de juny, d'inscripció a l'Escola d'Estiu «Corresponsabilitat social i
estratègies per al món local» a personal de l'Ajuntament.
Núm. 478/15, d'1 de juliol, d'iniciar expedient de baixa d'ofici per inscripció indeguda de
la Sra. Majda Edrioueche.
Núm. 479/15, d'1 de juliol, d'iniciar expedient de baixa d'ofici per inscripció indeguda
del Sr. Joaquín Carlos Nze Evuna.
Núm. 481/15, de 2 de juliol, de renovar i procedir a una nova numeració de la targeta
d'aparcament individual, modalitat titular no conductor, del Sr. Nicolás Sujar Perea.
Núm. 483/15, de 3 de juliol, de contractar per màxima urgència, mitjançant contracte
laboral per circumstàncies de la producció, als senyors Lorena Martín Moreno i
Slimane Farssad.
Núm. 484/15, de 6 de juliol, de convocatòria de Ple extraordinari pel dia 6 de juliol de
Ajuntament de Badia del Vallès
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Núm. 475/15, de 30 de juny, de acceptar l'adscripció en comissió de serveis del
funcionari de carrera d'aquesta corporació, Sr. Miguel Sánchez Laguna, per a prestar
serveis a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

ACTA DEL PLE

Núm. 472/15, de 29 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 29
de maig de 2015 al 29 de juny de 2015.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 471/15, de 26 de juny, de desestimar la sol·licitud d'anul·lació de revocació
d'autorització administrativa de la parada 134 del Mercat no sedentari de Badia del
Vallès.

2015.
Núm. 485/15, de 6 de juliol, d’incoar expedients sancionadors a les persones indicades
a la relació núm. 15027241, com a titulars o conductors dels vehicles amb els quals es
van cometre les presumptes infraccions.
Núm. 486/15, de 6 de juliol, de desestimar les al·legacions formulades per la persona
interessada respecte la denúncia per infracció de trànsit del vehicle 2186-DNK.

Núm. 490/15, de 7 de juliol, d'autoritzar l'ocupació de la via pública a Transportes y
Mudanzas BUJ, S.L., per a portar a terme una mudança al carrer Saragossa, 1 7è B
del municipi.
Núm. 492/15, de 8 de juliol, d'imposar al Sr. Francisco Verdejo Lechuga una sanció
d'amonestació verbal i escrita per una infracció lleu de l'ordenança municipal de
convivència i ús de la via pública.
Núm. 493/15, de 8 de juliol, d'imposar al Sr. José Carlos Criado Salido una sanció
d'amonestació verbal i escrita per una infracció lleu de l'ordenança municipal de
convivència i ús de la via pública.
Núm. 494/15, de 8 de juliol, d'imposar a la Sra. Isabel López Boy una sanció de 90€
per infracció administrativa de l'article 6.6 de l'ordenança de convivència i ús de la via
pública.
Núm. 495/15, de 8 de juliol, de convocatòria de Junta de Govern ordinària pel dia 10
de juliol de 2015.
Núm. 496/15, de 8 de juliol, de modificar la resolució núm. 2015-0281 de 10 d'abril, pel
Ajuntament de Badia del Vallès
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Núm. 489/15, de 7 de juliol, d’incoar expedients sancionadors a les persones indicades
a la relació núm. 15030236, com a titulars o conductors dels vehicles amb els quals es
van cometre les presumptes infraccions.

ACTA DEL PLE

Núm. 488/15, de 6 de juliol, d'estimar les al·legacions presentades en els expedients
sancionadors que es relacionen, incoats per les infraccions de circulació que
s'indiquen i procedint al seu arxivament.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 487/15, de 6 de juliol, d’incoar expedients sancionadors a les persones indicades
a la relació núm. 15029169, com a titulars o conductors dels vehicles amb els quals es
van cometre les presumptes infraccions.

que fa als imports de les subvencions sol·licitades.
Núm. 497/15, de 10 de juliol, de renovar i procedir a una nova numeració de la targeta
d'aparcament individual, modalitat titular conductor, del senyor Manuel Tenorio
Recamales.
Núm. 498/15, de 10 de juliol, d'aprovar el contracte menor de serveis de contractació
del Casal d'estiu per a infants amb l'empresa Fundació Pere Tarrés.

Núm. 502/15, de 10 de juliol, de contractar a diferents persones, dins del projecte
«Programa complementari de foment de l'ocupació local en el marc del Pla Xarxa de
Governs Locals 2012-2015» de la Diputació de Barcelona, amb la categoria d'ajudants
d'obra i manteniment.
Núm. 503/15, de 13 de juliol, d'aprovar l'expedient 11/2015 de generació de crèdits.
Núm. 504/15, de 15 de juliol, de convocatòria de Junta de Govern ordinària pel dia 17
de juliol de 2015.
Núm. 505/15, de 15 de juliol, d'esmenar l'errada en la vigència de l'addenda del
conveni per al projecte Cruïlla, i modificar la vigència de l'addenda als cursos
2015-2016 i 2016-2017.
Núm. 506/15, de 15 de juliol, d’incoar expedients sancionadors a les persones
indicades a la relació núm. 15031337, com a titulars o conductors dels vehicles amb
els quals es van cometre les presumptes infraccions.
Núm. 507/15, de 16 de juliol, d'incoar l'expedient sancionador núm. 1207/2015 per
pressumpta infracció del què es disposa a l'article 6.7 de l'Ordenança de convivència i
Ajuntament de Badia del Vallès
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Núm. 501/15, de 10 de juliol, de prorrogar el conveni de col·laboració entre el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Badia
del Vallès per al projecte Cruïlla d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat
d'educació secundària del municipi.

ACTA DEL PLE

Núm. 500/15, de 10 de juliol, d'aprovar el conveni de col·laboració entre l'ajuntament
de Badia del Vallès i l'Escola d'Educadors CET10, S.L. per a la realització de les
pràctiques d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 499/15, de 10 de juliol, d'aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
de Badia del Vallès i l'Aula d'Esplai del Vallès, per a la realització de les pràctiques
d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

ús de la via pública.
Núm. 508/15, de 16 de juliol, d'incoar l'expedient sancionador núm. 1207/2015 per
pressumpta infracció del què es disposa a l'article 6.7 de l'Ordenança de convivència i
ús de la via pública.
Núm. 509/15, de 16 de juliol, d'incoar l'expedient sancionador núm. 1207/2015 per
pressumpta infracció del què es disposa a l'article 6.7 de l'Ordenança de convivència i
ús de la via pública.
Núm. 510/15, de 16 de juliol, d'autoritzar la concessió d'una reserva d'aparcament al
Sr. Nicolás Sujar Perea.

Núm. 514/15, de 16 de juliol, de practicar la liquidació d'havers corresponents al mes
de juny de 2015, a diferents treballadors, als regidors del nou Consistori i als
treballadors del Pla d'Ocupació.
Núm. 515/15, de 20 de juliol, d’incoar expedients sancionadors a les persones
indicades a la relació núm. 15032380, com a titulars o conductors dels vehicles amb
els quals es van cometre les presumptes infraccions.
Núm. 516/15, de 20 de juliol, d'autoritzar al PSC a fer ús de la sala polivalent del
Centre Antonio Machado, el dia 24 d'abril de 2015.
Núm. 517/15, de 20 de juliol, d'aprovar l'expedient núm. 12/2015, de transferència de
crèdits.
Núm. 518/15, de 20 de juliol, de deixar sense efecte la resolució núm. 461/2013, de
data 13 de setembre, de concessió de reducció d'un terç de la jornada laboral a la
funcionària Sra. Sandra Mota Nogales per raó de guarda legal del seu infant fins que
tingui sis anys, amb efectes de l'1 d'agost de 2015, passant en aquesta data a jornada
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Núm. 513/15, de 16 de juliol, d'aprovar i presentar a la Direcció General d'Economia
Social i Cooperativa i Treball Autònom, Departament d'Empresa i Ocupació, el projecte
denominat «Programa de mesures actives d'inserció per a persones perceptores del
RMI, Badia 2015» i de sol·licitar una subvenció destinada a cofinançar el projecte.
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Núm. 512/15, de 16 de juliol, de formalitzar i cursar la baixa de cotització a la
Seguretat Social de la treballadora Sra. Eva Sabaté Abellán, amb efectes del 8 de juliol
de 2015.

ACTA DEL PLE

Núm. 511/15, de 16 de juliol, d'aprovar l'expedient núm. 10/2015, de generació i
transferència de crèdits.

completa amb les retribucions corresponents.
Núm. 519/15, de 20 de juliol, d'aprovar l'assistència al «Curs en matèria de seguretat
viària i circulació» del senyor Miguel Romaguera Santiago.
Núm. 520/15, de 20 de juliol, de concessió del permís de lactància, de forma
compactada, del 13 al 29 de juliol de 2015, ambdós inclosos i 3 h pendents de
determinar per la cura del seu fill a la senyora Gemma González Punzano.

Núm. 525/15, de 22 de juliol, de convocatòria de Junta de Govern ordinària pel dia 24
de juliol de 2015.
Núm. 526/15, de 22 de juliol, d'autoritzar a Esquerra Republicana a fer ús de l'Antonio
Machado el dia 31 de juliol.
Núm. 527/15, de 22 de juliol, d'aprovar la liquidació complementària, corresponent al
mes d'octubre de 2014.
Núm. 528/15, de 22 de juliol, d'aprovar i signar el conveni de cooperació educativa
entre la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya i l'Ajuntament de Badia del
Vallès.
Núm. 529/15, de 23 de juliol, d'avocació de les delegacions atorgades als regidors,
amb motiu de les vacances de cadascun d'ells.
Núm. 530/15, de 23 de juliol, d'autoritzar l'ocupació de la via pública a la Sra. Rosa
Abella Pedregosa el proper 11 de juliol de 2015, amb motiu d'una mudança.
Núm. 531/15, de 24 de juliol, d'aprovar les variacions de la nòmina de juny 2015.
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Núm. 524/15, de 21 de juliol, de nomenament de substitució de diferents càrrecs de
l'ajuntament per vacances dels titulars.

ACTA DEL PLE

Núm. 522/15, de 20 de juliol, de concessió del permís de lactància, de forma
compactada, del 6 al 24 de març de 2015, ambdós inclosos i 3 h pendents de
determinar per la cura del seu fill a la senyora Ana Mª García Sánchez.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 521/15, de 20 de juliol, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros al senyor
Ramón Díez Sorbas, a compte de les retribucions de la propera nòmina de juliol de
2015.

Núm. 532/15, de 24 de juliol, d'autoritzar la renovació de la reserva d'aparcament per a
persones amb discapacitat al senyor Manuel Tenorio Recamales.
Núm. 533/15, de 24 de juliol, d'arxivar la reclamació de responsabilitat patrimonial
presentada per la senyora Aurora Escobar Morales.
Núm. 534/15, de 27 de juliol, d'aprovar l'expedient núm. 13/2015 de generació de
crèdits.

Núm. 538/15, de 29 de juliol, de concedir una bestreta per import de 715,00 euros a la
funcionària senyora Marta Vicens Núñez, a compte de les retribucions de la paga
extraordinària de nadal 2015.
Núm. 539/15, de 29 de juliol, d'aprovar i presentar al Servei d'Ocupació de Catalunya
el projecte denominat «Programa de competència i qualitat TF PANP Badia 2015».
Núm. 540/15, de 29 de juliol, de concedir un avançament reintegrable per import de
500,00 euros a la treballadora senyora Sonia Ollé Campillo, a compte de la paga
extraordinària de nadal 2015.
Núm. 541/15, de 30 de juliol, de concedir un avançament reintegrable a llarg termini
per import de 2.262,96 euros al treballador senyor José Luis Soto Martínez, a compte
de les retribucions dels 24 mesos següents a la seva concessió.
Núm. 542/15, de 30 de juliol, de concedir a diferent personal de l'ajuntament, ajuts de
fons social per beques escolars per als seus fills.
Núm. 543/15, de 31 de juliol, de variacions mensuals de padró corresponents al mes
de juliol.
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Núm. 537/15, de 29 de juliol, de reconèixer el període de carència de 6 mesos i per
tant concedir el plus d'assistència i puntualitat a diferents treballadors de l'ajuntament.

ACTA DEL PLE

Núm. 536/15, de 29 de juliol, de concedir un avançament reintegrable a llarg termini
per import de 2.194,00 euros a la funcionària senyora Rocío Matillas Aparicio, a
compte de les retribucions dels 24 mesos següents a la seva concessió.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 535/15, de 29 de juliol, de concedir una bestreta per import de 300,00 euros a la
funcionària senyora Carme Colomer Besga, a compte de les retribucions de la paga
extraordinària de nadal 2015.

Núm. 544/15, de 31 de juliol, d'esmena d'errades als padrons del mercat no sedentari
i emissió de rebuts.
Núm. 545/15, de 31 de juliol, de liquidació del deute pendent de la parada núm. 146
del mercat no sedentari.
Núm. 546/15, de 31 de juliol, d'acceptació de la subvenció atorgada per la Gerència de
Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona, pel finançament dels Programes de
Formació i Inserció.

Núm. 550/15, de 5 d'agost, de concedir un avançament reintegrable a llarg termini per
import de 2.000,00 euros al treballador senyor Rafael Ortega Rodríguez, a compte de
les retribucions dels 19 mesos següents a la seva concessió.
Núm. 551/15, de 5 d'agost, de concessió a diferent personal de l'ajuntament, d'ajuts
socials.
Núm. 552/15, de 5 d'agost, de justificació de la despesa realitzada en concepte de
transport adaptat en el període de l'1 de gener al 31 de desembre de 2014.
Núm. 553/15, de 5 d'agost, de sol·licitud de la subvenció per programes de formació
contínua per treballadors/res, al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
Núm. 554/15, de 6 d'agost, de rescissió del contracte d'arrendament i la cessió del
local comercial núm. 2, a l'Ajuntament de Badia del Vallès, amb efectes de l'1 d'agost
de 2015, i procedir a la devolució de la fiança depositada.
Núm. 555/15, de 6 d'agost, d'incoar l'expedient sancionador núm. 1564/2015 per
pressumpta infracció del què es disposa a l'article 6.7 de l'Ordenança de convivència i
ús de la via pública.
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Núm. 549/15, de 5 d'agost, de concessió de la llicència per a la tinença i conducció de
gossos perillosos al senyor Carlos Guirado Naranjo.

ACTA DEL PLE

Núm. 548/15, de 3 d'agost, d’incoar expedients sancionadors a les persones indicades
a la relació núm. 15034967, com a titulars o conductors dels vehicles amb els quals es
van cometre les presumptes infraccions.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 547/15, de 3 d'agost, de concessió de la llicència per a la tinença i conducció de
gossos perillosos a la senyora Alba Barrio Macia.

Núm. 556/15, de 6 d'agost, d'incoar l'expedient sancionador núm. 1562/2015 per
pressumpta infracció del què es disposa a l'article 6.7 de l'Ordenança de convivència i
ús de la via pública.
Núm. 557/15, de 6 d'agost, d'incoar l'expedient sancionador núm. 1566/2015 per
pressumpta infracció del què es disposa a l'article 6.7 de l'Ordenança de convivència i
ús de la via pública.

Núm. 559/15, de 19 d'agost, d'aprovació de l'expedient de contractació d'Obres de
pavimentació a l'aparcament de l'avinguda Mediterrània, 9-21 de Badia del Vallès.

Núm. 561/15, de 24 d'agost, d'aprovació del canvi d'article de venda a la parada núm.
26 del mercat no sedentari.
Núm. 562/15, de 28 d'agost, de convocatòria de Ple extraordinari pel dia 1 de
setembre.

ACTA DEL PLE

Núm. 560/15, de 19 d'agost, de variacions de la nòmina del mes d'agost 2015.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 558/15, d'11 d'agost, d’incoar expedients sancionadors a les persones indicades
a la relació núm. 15035936, com a titulars o conductors dels vehicles amb els quals es
van cometre les presumptes infraccions.

Núm. 564/15, d'1 de setembre, d'aprovació dels ajuts de menjador escolar,
complementaris als concedits pel Consell Comarcal del Vallès Occidental per al curs
2015-2016.
Núm. 565/15, d'1 de setembre, d’incoar expedients sancionadors a les persones
indicades a la relació núm. 15038604, com a titulars o conductors dels vehicles amb
els quals es van cometre les presumptes infraccions.
Núm. 566/15, d'1 de setembre, d’incoar expedients sancionadors a les persones
indicades a la relació núm. 15037680, com a titulars o conductors dels vehicles amb
els quals es van cometre les presumptes infraccions.
Núm. 567/15, de 3 de setembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local ordinària
pel dia 4 de setembre.
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Núm. 563/15, de 31 d'agost, de variacions mensuals de padró corresponents al mes
d'agost.

Núm. 568/15, de 3 de setembre, de designar al Sr. Rafael Moya Camarón, Tinent
d'alcaldessa de l'àrea de Territori, representant en el Consorci de Turisme del Vallès
Occidental.
Núm. 570/15, de 4 de setembre, de convocatòria de Ple extraordinari pel dia 9 de
setembre.

Núm. 574/15, de 8 de setembre, d'iniciar expedient de baixa d'ofici per inscripció
indeguda de la Sra. Yaneth Adriana Cuenca Barrero.
Núm. 575/15, de 8 de setembre, d'iniciar expedient de baixa d'ofici per inscripció
indeguda de la Sra. Vanessa Martínez Franco.
Núm. 576/15, de 8 de setembre, d'iniciar expedient de baixa d'ofici per inscripció
indeguda del Sr. José Luis Moreno Morales.
Núm. 577/15, de 8 de setembre, d'iniciar expedient de baixa d'ofici per inscripció
indeguda del Sr. Fernando Moisés Cascán Hurtado.
Núm. 578/15, de 8 de setembre, d'aprovar la liquidació complementària per a la
Seguretat Social corresponent al mes de novembre de 2014, per accidents de treball.
Núm. 579/15, de 9 de setembre, de concedir un avançament reintegrable per import de
600,00 euros a la treballadora senyora Eva Camarero Benito, a compte de les
retribucions de la paga extraordinària de Nadal 2015.
Núm. 580/15, de 9 de setembre, d'aprovar i transmetre les línies fonamentals del
pressupost que serviran de base per a l'elaboració del pressupost per a l'any 2016, al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
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Núm. 573/15, de 8 de setembre, d'iniciar expedient de baixa d'ofici per inscripció
indeguda de la Sra. Piedad Mercado.
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Núm. 572/15, de 7 de setembre, d’incoar expedients sancionadors a les persones
indicades a la relació núm. 15039774, com a titulars o conductors dels vehicles amb
els quals es van cometre les presumptes infraccions.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 571/15, de 4 de setembre, de designar al Sr. Josep Martínez Valencia, Tinent
d'alcaldessa de l'àrea de Presidència, representant en el Consell Esportiu del Vallès
Occidental Sud.

Núm. 581/15, de 9 de setembre, de nomenar a la senyora Rosa Caballero del Castillo
secretària accidental del 10 al 14 de setembre de 2015.
Núm. 582/15, de 9 de setembre, de nomenar com a membres de l'Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Badia del Vallès l'Oreneta, al Sr. David Blanco Mañas,
amb DNI 47175420M, a la Sra. Eva Alonso Olmo, amb DNI 47175956N i al Sr. José
Luis Fernández Díaz, amb DNI 44983636Y.
Núm. 583/15, de 9 de setembre, de nomenar a la senyora Rosa Caballero del Castillo
secretària accidental durants els dies 10 i 14 de setembre de 2015.

Núm. 587/15, de 15 de setembre, d'iniciar expedient de baixa d'ofici per inscripció
indeguda del senyors Liliana Isabel Llamba Tapia, Consolación Bibiana Tapia Almagro,
Mbarek Souiri, Aziza Bibich, Lhou Souiri, Ezzahra Souiri, Tifawt Souiri, Abdellah Souiri,
Zakaria Souiri, Abdelouahed Souiri, Smail Souiri i Tarik Souiri.
Núm. 588/15, de 15 de setembre, d'aprovar la modificació de la nòmina del mes
d'agost de la treballadora Noelia Manzaneda Gómez, motivada per l'alta mèdica de
data 27 d'agost i iniciació del període de llicència per maternitat des del dia 28 d'agost
de 2015.
Núm. 589/15, de 15 de setembre, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del
Sr. Antonio Terrones Hernández.
Núm. 590/15, de 15 de setembre, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda del
Sr. Jairo Gómez Díaz.
Núm. 591/15, de 15 de setembre, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de la
Sra. Paola Lorena Giovine Tapia.
Núm. 592/15, de 15 de setembre, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de la
Sra. Raquel Egea Martínez.
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Núm. 586/15, de 15 de setembre, d'iniciar expedient de baixa d'ofici per inscripció
indeguda dels senyors Araceli Milagros Tolentino Florindes, Carlos Alfredo Tolentino
Florindes i Pablo David Tolentino Trinidad.

ACTA DEL PLE

Núm. 585/15, de 9 de setembre, d'aprovació de un document comptable ADOJ, per
import de 3.600,00 euros.

Número : 2015-0001 Data : 29/10/2015

Núm. 584/15, de 9 de setembre, de nomenar els representants de l'Administració per a
les properes eleccions del dia 27 de setembre de 2015.

Núm. 593/15, de 15 de setembre, de fer efectiva la baixa per inscripció indeguda de la
Sra. Juleisy Andrea Nazareno Angulo.
Núm. 594/15, de 15 de setembre, de concedir a la funcionària Sra. Elena Gutiérrez
Muriana, la reducció d'un terç de la jornada laboral per la cura del seu infant, a partir
de l'1 d'octubre de 2015, amb el dret a percebre el 80% de la retribució.
Núm. 595/15, de 15 de setembre, de reconèixer a la funcionària Sra . Zaida García
Santervas, tres triennis del grup C, subgrup C2, amb efectes des de l'1 de setembre.

La senyora alcaldessa diu: “Si no hi ha més preguntes sobre resolucions d’alcaldia
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: “Gràcies
senyora alcaldessa. La primera consideració es referent a la resolució núm. 322 de
desestimació de la reclamació patrimonial interposada per la senyora C.J.S. per no
existir relació de causalitat entre els danys soferts en la seva persona i l’actuació de la
corporació. De què es tracta això? Això es tracta com es ben habitual en aquesta ciutat
que la via pública, el paviment està en mal estat. I llavors la senyora cau, cau a terra.
Quan un va mirant la resolució propiament dita, resulta que aquesta senyora que ha
presentat aquesta reclamació se li denega amb la següent causa, se li diu que la
senyora tenia coneixement de l’estat del paviment, perquè ja havia passat per allà més
d’un cop, i a més a més, no té testimonis. És clar, la senyora podia tenir coneixement
del mal estat de la via pública i evidentment podia haver passat per allà més d’un cop,
però nosaltres entenem que l’actuació d’aquesta corporació, si el paviment està en mal
estat, l’obligació de l’ajuntament és arreglar el paviment que està en mal estat, i en tot
cas, fins que això succeeixi, el que ha de fer l’ajuntament, per que no aquesta senyora,
sinó qualsevol persona que passi per aquell lloc no torni a caure, el que ha de fer
l’ajuntament és senyalitzar aquest espai. Això és una consideració general, però com
fem en d’altres. La següent consideració, pelegrina si vol, però curiosa, és la resolució
núm. 516. És una resolució amb data 20 de juliol, en la qual, el govern autoritza al
Partit dels Socialistes de Catalunya, a fer ús de la sala polivalent del centre Antonio
Machado, el dia 24 d’abril. És a dir, vostès signen una resolució el 20 de juliol, per
autoritzar al PSC a utilitzar un espai públic doncs, 3 mesos abans. I sobte perquè
poques resolucions més tard, concretament la resolució 526, doncs apareix una de 22
de juliol, és a dir dos dies més tard, en què vostès autoritzen a Esquerra Republicana
de Catalunya a fer ús del mateix espai, però resulta que ERC utilitza aquest espai el
dia 31 de juliol, no tres mesos abans. Això seria la 516 i finalment l’última seria la 568.
La resolució núm. 568 diu de designar al senyor Rafael Moya Camarón tinent
d’alcaldessa de l’àrea de Territori, com a representant en el Consorci de Turisme del
Vallès Occidental. A nosaltres ens agradaria conèixer doncs quines són les atribucions,
les assignacions i les polítiques que pensa definir el govern en aquest organisme que
es diu Consorci de Turisme del Vallès Occidental. Gràcies”.

ACTA DEL PLE

Nüm. 596/15, de 15 de setembre, de col·laborar en el 46è Concurs d'Aparadors (Nadal
2015), organitzat per la Cambra de Comerç de Sabadell, amb una quantitat de 300,00
euros, que s'atorgarà al millor aparador entre tots els que es presentin.

A continuació pren la paraula el senyor Quim Duran, qui diu: “Gràcies senyora
alcaldessa. A veure com ho enfoquem això. L’ajuntament dóna un servei. Si
l’ajuntament dóna un servei o ha de donar un servei, l’ajuntament ha de garantir que
aquell servei es doni. M’explico? No pot ser que un ciutadà o una ciutadana d’aquesta
ciutat no pugui accedir a un servei determinat per raons com “no, és que aquesta
persona està de vacances”, “no, és que aquesta persona està de baixa, la persona
que se’n ocupa està de baixa”, o “la persona que se’n ocupa se’n ha anat a fer un curs
a no se on”. Tornem al principi, si l’ajuntament ha de donar un servei, ha d’oferir un
servei, l’ha de fer, independetment, i entenem les necessitats del servei, igual que les
necessitats que té la gent de ser atesa. Llavors, si una persona està de baixa, ha
d’haver alguna persona responsable per fer aquell servei, aquella tasca. Si una
persona està de vacances, ha d’haver alguna persona per respondre en aquest
aspecte. Si una persona, un treballador o un tècnic, ha anat a fer un curs, ha d’haver
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz: “Hem estat buscant
l’ordenança de convivència i civisme i no la trobem a la web, què la podríeu penjar, si
us plau? O és que no la he vist. Si que està? Merci, doncs si em podeu dir on és,
perquè he vist que hi havien bastants multes de convivència i civisme, hem tractat de
buscar els articles, i crec que estaria bé que estigués a l’abast de tothom, perquè
tothom les pogui conèixer i estigui familiaritzat una mica amb les normes de
convivència. Gràcies. Volem donar les gràcies perquè totes les resolucions que hem
demanat se’ns han donat sense cap problema, i tot i que han sigut moltes, gràcies
Carme per tot el temps que t’hem robat d’alguna manera de les teves tasques
quotidianes. Gràcies”.
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2. PRECS I PREGUNTES

ACTA DEL PLE

passo a contestar. En principi, respecte la 322/15, dir que té vostè raó. La
responsabilitat de l’ajuntament és d’intentar reparar el paviment i que no torni a succeir
i respecte de la resolució que ha fet esment no és un criteri polític, sinó és un criteri
tècnic, vull dir que l’instructor és un tècnic i és el que fa la proposta de resolució, en
qualsevol cas no és atribuïble a l’equip de govern. Això que quedi clar que és així,
Respecte la 516, es va a tornar a refer perquè va haver un error en la imputació de la
taxa, per això té una altra data. No és que a nosaltres se’ns doni autorització, o sigui, a
nosaltres ens van donar l’autorització igual que a tothom, però va haver un error en la
liquidació de la taxa, nosaltres ho vam fer constar i es va tornar a fer l’expedient.
Quedi’s tranquil. I respecte el Consorci de Turisme, evidentment sona.... en fi, és un
Consorci que hi ha al Vallès Occidental, del Consell Comarcal, del que formem part
com a la resta de consorcis, poso també l’exemple del Consorci de Residus, nosaltres
la gestió de residus la porta l’Àrea Metropolitana de Barcelona, però pel fet de formar
part del Consell Comarcal, formem part dels òrgans. Evidentment sobretot perquè
l’esperit del Consell Comarcal és un esperit col·lectiu, no individualista, en el sentit de
que probablement Badia no té res a oferir en termes de turisme, no ho sé, es podria
explorar i totes les propostes que es facin benvingudes siguin. Es va intentar en el seu
moment fer la ruta de la tapa, no sé si vostès se’n recorden i totes les propostes són
benvingudes, però en aquest sentit és un exemple de solidaritat de formar part d’un
consorci que crec té més sentit que municipal, sinó de comarca. I respecte la 526
imagino que ha fet esment per fer la comparació amb la 516. Llavors queden
contestades totes les resolucions d’alcaldia”.

La senyora alcaldessa diu: “No ho ha mencionat, però crec que quan diu lo del tema
del servei que hi havia una persona de vacances, per lo de no donar, es refereix al
servei de consum. Bueno, jo en relació al servei de consum ara li donaré la paraula
però com ha fet aquest genèric, sembla que tota la jornada vacacional del nostre
personal afecta directament a la prestació de determinats serveis. Això tampoc no és
així. O sigui, hi ha determinats serveis que no afecten els períodes vacacionals a la
prestació d’aquest servei, perquè són serveis, diguem-ne esencials, com poden ser
Serveis socials, Policia, etc. I hi ha d’altres que si, que el que fa és un endarreriment
en la prestació del servei, que no és el mateix que deixar de prestar el servei. Són
dues coses diferentes. Deixar de prestar el servei és una cosa, un endarreriment del
servei és un altre. Doncs com que m’imagino que es refereix a això i li donaré la
paraula a la senyora Montserrat Jiménez perquè contesti sobre el tema de l’OMIC, dir
que pot ser que determinats cobriments suposin un sobrecost a l’administració per
l’operativitat d’allò que es persegueix, en aquest cas el tema de l’oficina de consum, en
d’altres pot ser si que es podríen plantejar cobrir, i el cobriment de baixes perquè
tothom estigui o tots els llocs de treball com vostè planteja, si el que planteja és que
tots els llocs de treball en el moment en que tinguin un període vacacional siguin
coberts per suplents, evidentment això és inassumible i a més no operatiu. Respecte el
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La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Martínez per respondre la senyora Eli
Ruiz sobre l’ordenança de civisme, i diu: “Está colgada en la web de la Diputación.
Quizá el enlace directo a la web municipal no está, pero en cualquier caso ya lo
haremos”.

ACTA DEL PLE

alguna persona que cobreixi el seu servei. Podríem posar diversos exemples, però en
posarem un. He sabut que tot i l’interès per reactivar el Consell escolar municipal,
doncs bueno, no és prioritat d’aquest govern, sembla. Al menys per les reunions que hi
ha hagut fins ara del Consell escolar municipal. Pèro bé, si hi ha un consell escolar i en
aquest consell escolar ha d’haver un representant de l’ajuntament, i el titular d’anar
com a representant de l’ajuntament en aquell consell escolar, no hi és, per la raó que
sigui, ha d’haver una persona que el substitueixi. I si la segona persona que l’ha de
substituir no hi és, ha d’haver una tercera persona que la substitueixi. L’ajuntament hi
ha de ser, aquí i en d’altres serveis ben coneguts per vostès. Això seria la primera
questió que voldríem plantejar. I la segona, està lligada, és la següent. És a dir, vostès,
l’equip de govern, externalitza determinades obres o determinats serveis, vostès
autoritzen a tercers determinades actuacions que després no fiscalitzen. És a dir
“escolta Pepe, a mi em toca fer això i et contracto a tu perquè tu facis aquesta feina” i
Pepe ve i fa la feina. Molt bé, però el responsable primer i últim de que aquella feina
estigui feta en bones condicions, soc jo, no és Pepe. Pepe tindrà les seves
responsabilitats. I diem això perquè la falta de fiscalització en determinats moments o
la falta de seguiment de l’externalització de determinades obres i serveis que vostès
fan, que l’ajuntament fa, finalment repercuteix d’una forma o altra en la butxaca dels
ciutadans. Doncs miri, hem fet una obra aqui i resulta que l’empresa havia de pintar no
sé on i l’empresa no ha pintat no sé què. I després resulta que ha d’anar la brigada a
gastar no sé quantes hores no sé quants dies, a pintar allò. I clar, si la brigada està
fent allò que havia d’haver fet l’empresa, doncs m’està costant diners a mi i li està
costant diners a la meva veïna. Doncs simplement és això. Nosaltres el que demanem
d’una banda, que si l’ajuntament està donant un servei, ha de garantir el compliment
d’aquest servei. I finalment, quan s’externalitzi un servei, si us plau, fiscalitzin perquè
aquest servei no ens costi més diners del que ja ho fa. Gràcies”.

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Iván Sanz, qui diu: “Gracias
alcaldesa. En primer lugar decir que correcto, es verdad que hubo un día que fue el
consejo escolar de La Jota del día 31 de junio que no pude asistir, puesto que el día
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La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Jiménez, qui diu:
“Gracias señora alcaldesa. Bien, un poco por concretar la manifestación que hace al
respecto de un servicio que no se ofrece al ciudadano por el tema de las vacaciones
del personal. Obviamente en nuestro ayuntamiento el personal tiene derecho a
vacaciones. Hay puestos específicos en los que nosotros no tenemos otra posibilidad
de organizarlo como es el caso de la oficina de consumo, de la OMIC, porque la
formación de la persona que atiende este servicio es una formación técnica específica
que no es fácilmente sustituible por un turno de vacaciones de personal que
tuviéramos en la casa, como si podemos hacer en otros servicios. Estamos hablando
de unos días de vacaciones, donde se ha atendido a las personas que han venido a
solicitar visita en consumo, donde se ha redirigido a las personas que lo han
necesitado, que me consta que ha sido sólo un caso,a la Diputación de Barcelona, al
112, donde en ese caso se les informa a un nivel supramunicipal del caso concreto. Yo
he pasado al compañero de su formación política, a Álvaro Pacheco, con todo detalle,
la cuestión. Nosotros hicimos la consulta pertinente a la Diputación de Barcelona para
saber si podíamos disponer de un servicio adicional para cubrir el mes vacacional, nos
explicaron que no, que no se sustituyen vacaciones del personal de los ayuntamientos
cuando los ayuntamientos dan este servicio, esto se hace en municipios donde no se
da este servicio, porque este servicio no se da en todos los ayuntamientos, sí en el
nuestro, aunque seamos pequeños y modestos, lo damos. No me consta en las
peticiones de visita que hay de consumo ningún tema que requiriera de una urgencia
que por la desatención en estos días tuviera unas consecuencias, digo que no me
consta porque si es así, desde luego si ustedes tenían conocimiento de ello hubiera
agradecido nos informaran, para poder intentar encontrar una solución que agilizara la
atención a ese ciudadano, yo lo hubiera agradecido, entiendo que el ciudadano en
cuestión también. Y nada más, la ausencia por formación entiendo que es añadir un
valor a la plantilla de nuestro ayuntamiento. Obviamente no dejamos de ejercer
nuestras funciones o en este caso los trabajadores de acometer su trabajo por gusto,
si no que si hay una formación del personal eso también nos va a garantizar un
servicio de mayor calidad a los ciudadanos y apostamos por la formación de nuestros
trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. Y nada más, que si ustedes tienen
conocimiento concreto de algún caso en el que nosotros podamos ayudar en estos
días, por supuesto estamos a disposición del ciudadano. Gracias”.

ACTA DEL PLE

tema del consell escolar municipal dir que a la majoria dels consells escolars
municipals hi ha un representant de l’ajuntament, si no és un tècnic, és el regidor, el
regidor crec que ha anat a gairebé totes menys una, que no ha pogut anar i que a
vegades poden coincidir moltes coses i que això no significa que l’ajuntament no
estigui present o no vulgui estar present en els consells escolars, perquè vostè fa
esmena a això com si fos una regla, quan no és una regla, és una excepció, perquè
sembla de la manera que vostè ho ha dit sembla que l’ajuntament no hi vagi als
consells escolars municipals, o sigui els consells escolars però d’escola, i això no és
cert. Respecte al tema de l’externalització d’obres, si hi ha alguna cosa concreta doncs
la revisem, si hi ha alguna cosa concreta que no s’hagi fet bé, evidentment nosaltres
també cometem errades i els tècnics municipals també a vegades s’equivoquen i
estarem al tanto de què això no passi”.

La senyora alcaldessa diu: “No pateixi que li faré arribar el personal d’aquesta casa la
seva opinió sobre els serveis que oferim en aquest ajuntament. No pateixi que li faré
arribar. Moltes gràcies”.
I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Eva María Menor
Cantador alcaldessa aixeca la Sessió sent les vint hores i quaranta-cinc minuts, del
qual com secretària municipal dono fe.
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran, qui diu: “Gràcies
senyora alcaldessa i regidores. Bé, vostès jo no he fet cap esment, ni directe ni
indirecte als temes de consum. Respecte al tema del consell escolar fa dos dies i va
haver un altre a La Sardana on no hi va representació municipal, però més enllà d’això
jo no vull ni personalitzar amb vostè, sinó que si l’ajuntament té el deure i l’obligació de
ser-hi en aquests consells escolars com ha de ser-hi, això d’una banda, de la mateixa
manera, l’esperit d’aquest prec és si l’ajuntament està oferint un servei i volem que
sigui un servei de qualitat, l’ajuntament ha de garantir el compliment d’aquest servei i
l’ha de garantir amb qualitat pròpiament, que no sigui una mera paraula, sinó que de
“facto” allò s’acompleixi. Llavors vostès parlen de formació, doncs bé, pot ser és un
bon moment d’afrontar la formació del personal de la casa. Podem parlar de consum,
podem parlar del consell escolar, podem parlar de questions de comerç, en les quals
persones que volien montar el seu negoci no han pogut o han vist molt retrasats, i no
estem parlant de 20 dies ni de 30 la instal·lació del seu comerç, doncs perquè la
persona x doncs no hi era per la raó que sigui, que és igual. Això és cert, no m’ho estic
inventant. El que fem és reiterar-nos en el que hem dit abans, que l’ajuntament el que
ha de fer és garantir el servei i un servei de qualitat, però que sigui cert i verdader, no
simplement paraules boniques de qualitat, formació, tot això sona molt bé, però ho
hem de concretar, perquè quan una persona s’adreci a qualsevol servei d’aquest
ajuntament se senti no únicament ben atesa sinó amb una resposta clara i ràpida.
Gràcies”.

ACTA DEL PLE

30, el día anterior, me avisa la directora de La Jota. Es a las 11 h, el mismo día tengo a
las 9 y cuarto el de La Muñeira. La técnica de l’Eina, la educación tiene un servicio que
como bien decíamos tiene que dar ese servicio a las 11, y no puede ir en mi lugar. Y la
técnica de educación Pilar Camacho y el coordinador del área están en Barcelona esa
mañana por motivos de trabajo. Eso hace que al solaparse no pudiera asistir. Pero por
supuesto estoy yendo a todos los consejos escolares, de hecho, considero que hay
que estar ahí, no únicamente la técnica sino también el regidor y de aquí en adelante
si me pasa algún otro estaría encantado de que me lo volviesen a recordar. Gracias”.

