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ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  CELEBRADA  PEL  PLE  MUNICIPAL  DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 29 DE GENER DE 2015
 
 
Badia del Vallès, 29 de gener de 2015
 
El Ple de la corporació quan son les divuit hores i set minuts, es  reuneix a la sala de 
sessions de l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la  presidència de la  
Sra. Eva Menor Cantador.
 
Hi concorren els regidors següents:

Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno              PSC 
Sra. Raquel Gracia Peral PSC
Sra. Montserrat Jiménez Molina             PSC
Sra. Montserrat Carbonell Rosell             PSC
Sr. Antonio Sabariego Guerrero               PSC
Sr. Antonio Rodríguez Yañez                   PSC      
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo           AEB
Sra. Cristina Fábregas Moreno            AEB
Sr. Juan Carlos Santervás García              AEB
Sra. Montserrat Montañes Navarro            AEB
Sra. Antonia Escrivà Castellanos                 PP
Sr. Rafael Muñoz Contreras                         PP
Sr. Eusebio Argueta Chica                 ICV-EUiA
Sra. Carme Mateu i Sala                           CiU
Sr. Raul Ortiz Parra PXC 

Excusa la seva assistència la Sra. Saray Muñoz Contreras. 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns que certifica, i  l’interventor 
senyor Raúl López Borras. 

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. 
Ordre del dia:

I PART DISPOSITIVA 

1. Aprovació acta de la sessió anterior

2.  Delimitació  terme  municipal  en  el  front  del  riu  Sec  (Badia  del  Vallès-Sabadell) 
(Expte. 123/2015)

3. Creació formal de la seu electrònica de l'Ajuntament de Badia del Vallès (expte. 
120/2015)

4. Creació formal del perfil del contractant (expte. 120)
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5. Per una acció urgent, viable, i eficaç amb garanties per tots els afectats de l'hepatitis 
C.

6. MOCIO AEB: Per l'impuls de l'economia social i solidària a Badia. (expte. 187/2015)

7. Assumptes sobrevinguts

II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN

1. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia
2. Precs i preguntes

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS

 S'aprova sense necessitat de lectura les actes de les sessions ordinària de 27 de 
novembre de 2014 i extraordinària de 15 de gener de 2015, atès que tots els regidors 
disposaven del text abans de la sessió.

2. DELIMITACIÓ TERME MUNICIPAL EN EL FRONT DEL RIU SEC (BADIA DEL 
VALLÈS-SABADELL)

Es procedeix a la lectura de la proposta presentada.

Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a senyor Antonio Sabariego, regidor de 
Promoció Econòmica i Comerç, que diu: “Buenas tardes. Tal y como informamos en la 
Junta de Portavoces el pasado jueves, la propuesta que se incluye en el orden del dia 
que es la constitución de la comisión que decidirá la delimitación de los términos tanto 
de Badia del Vallès como de Sabadell, emana de una disfunción que existe a la hora 
de desarrollar la modificación del Plan General. Notamos que hay una discordancia de 
término  municipal.  Desde  Badia  el  equipo  redactor  hace  las  comprobaciones 
pertinentes  con  Governació,  y  se  nos  asegura  en  un  documento  sellado  por 
Governació que los datos correctos son los nuestros. Entonces primero, el hecho de 
que en desde el 2011 hasta ahora no haya habido información del Plan General es 
porque, como explicamos en la Junta de Portavoces, por una serie de circunstancias. 
Primero el cambio de titularidad de la parte privada del ámbito. Luego los problemas 
que hemos tenido con INCASOL, el tema de inspección de terrenos, Ensenyament, de 
lo  cual  están  debidamente  informados...y  el  convenio  entre  paticulares  que  se 
desarrolla,  tiene que incorporarse  al  documento  de modificación que garantice  los 
puestos totales de urbanización. Ello está en pleno proceso, supongo que entre esta 
semana  y  la  que  viene  entregarán  el  convenio  para  incorporar  al  documento. 
Entendemos que hasta muy reciente fecha la Comisión de Urbanismo de la Generalitat 
nos iba a conminar a empezar otra vez el documento y retomar el documento inicial, o 
se iba a llegar al provisional. Por tanto, hasta que no tubimos esta certeza porque fue 
relativamente  hace  días  escasos  no  dimos  orden  al  equipo  redactor  del  Àrea 
Metropolitana de desarrollar el tema de las alegaciones, tanto las particulares como las 
institucionales. La semana pasada creíamos que era la más delicada, que era el tema 
de la delimitación del ámbito municipal, ruvimos una reunión con el Ayuntamiento de 
Sabadell  para  determinar  el  procedimiento  que  íbamos  a  seguir,  vimos  una 
oportunidad puesto que esta herramienta desde Governació de la Generalitat la está 
desarrollando ante el último año y escaso debido básicamente al desarrollo urbanístico 
reciente, que ha dado lugar a unas disfunciones en todos los términos municipales en 
todo el ámbito de Catalunya. Se aprobó un decreto, el que regula la composición de 
estos elementos y esta figura, y hay un grueso de los ayuntamientos de Catalunya que 
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actualmente  está  autodefiniendo  su  frontera,  entendemos  que en  nuestro  caso,  la 
discordancia con Sabadell era fácilmente asumible y lo único no había elementos … 
porque era cambiar metro a metro con la misma clasificación urbanística es todo zona 
verde,  metro  a metro,  en el  ámbito de la  modificación lo  único  que hacíamos era 
digamos estirar la cuerda, estirar la línea para ajustarlo a lo que hora mismo son las 
barreras reales que son básicamente las aceras del desarrollo de Sant Pau del rio 
Sec. A nosotros nos facilitaba mucho el tema de la modificación puesto que ya no 
dependíamos de los accesos a nuestra zona a través de zonas verdes de Sabadell, 
porque todo se iba a desarrollar en el ámbito de nuestro Municipio.
Básicamente el  sentido  de la  modificación es este,  la  composición del  mismo que 
viene determinada por la ley, está en el decreto que dice la constitución como se debe 
reformar y parece ser que el único motivo de discordia era la configuración tal, que 
habla de la alcaldesa, los regidores, técnico municipal i el secretario, se ha hablado el 
tema  y  se  ha  incorporado  la  figura  de  un  regidor  de  la  oposición  a  la  comisión, 
entendiendo  que dicha comisión lo  único  que hace es  dar  trámite  a  Pleno  de los 
elementos que van redactando los técnicos.  En todo caso la comisión garantiza la 
tramitación de documento sin más porque todos los documentos tienen que ir a Pleno, 
por mi parte cualquier duda que pueda resolverles.

Seguidament  l’Alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Raul  Ortiz  regidor  del  grup 
municipal de PXC que diu: “Desde PXC y aún sin tener información que nos hubiera 
gustado tener en este tema, nos vamos a abstener, ya que creemos que es necesario 
crear una Comisión para llevar a cabo el límite del territorio entre Badia y Sabadell, 
nada más”.

A continuació intervé la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “En primer lloc donar les gràcies per la incorporació que s’ha fet d’un regidor 
de l’oposició, i el nostre vot serà a favor”.

Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Como ha rezado ya el documento que ha leído la Sra. 
Secretaria, en septiembre de 2011 se aprueba inicialmente el Plan de Reordenación 
Urbana. En noviembre ya el Ayuntamiento de Sabadell presenta alegaciones al Plan 
de Reordenación Urbana de Badia del Vallès para dar calificación a algunos territorios, 
algunas  parcelas  y  actualizar  otras.  Esto  es  la  ineptitud  sobrevenida  del  gobierno 
municipal responsable. Nosotros en ese momento ya facilitamos que el Plan General 
de Reordenación Urbana tirara para adelante, y de verdad que ya lo recordaba en el 
debate de presupuestos que tuvimos hace escasamente unas semanas,  de que el 
desarrollo del Plan de Reordenación Urbana del municipio está durmiendo todavía en 
el cajón de los recuerdos o del olvido se podría decir. Si que es verdad que como 
hemos carecido en estos últimos tres años de información, yo creo que lo mínimo que 
ahora podemos hacer de alguna manera es que los representantes de la oposición de 
alguna  manera  podamos  estar  en  esta  Comisión  para  delimitar  el  territorio,  que 
también yo creo que fue un fallo desde los inicios de su elaboración, porque claro, no 
estamos  hablando  de  cualquier  cosa,  estamos  hablando  de  delimitar  milímetro  a 
milímetro el territorio y claro eso o representa un desconocimiento del territorio o quien 
lo hizo carece. Carece...necesita mejorar. Por lo tanto, felicitar, agradecer al equipo de 
gobierno que al fin haya accedido a que haya un representante de la oposición, y por 
lo tanto en esta profpuesta votaremos favorablemente”.

L’alcaldessa  cedeix  la  paraula  a  la  senyora  Antonia  Escriva,  regidora  del  grup 
municipal  del  PP,  que  diu:  “Gracias,  Sra.  Alcaldesa.  En  primer  lugar  agradecer  y 
lamentar, agradecer la predisposición de todos, equipo de gobierno y oposición por 
facilitar el trabajo y la información, y lamentar que el primer teniente de alcalde de 
Urbanismo  tenga  que  salir  de  esta  comisión  para  incorporar  un  miembro  de  la 
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oposición. Sinceramente. Lo que sucede es que a través del tiempo y lo que se ha 
intentado plasmar a través de esta formación política, es que la información la mayoría 
de las veces, la minoría, es igual, nos llega a destiempo. Nos llega a destiempo, nos 
llega tarde y posiblemente se nos da información cuando el Pleno está próximo, con lo 
cual y a pesar de que estas conversaciones, lo que ha explicado el Sr. Sabariego que 
es un proceso que tal, que está muy bien y que entendemos el trabajo y que el trabajo 
burocrático la mayoría de las veces es largo, complicado y arduo de realizar, pero esta 
explicación de todos los hechos que se están llevando a cabo, posiblemente si  se 
hubieran dado en su tiempo y en la forma adecuada, no solicitaríamos la información 
de un miembro de la oposición, para que esta información esté en tiempo y forma 
actualizada.  Por  nuestra  parte,  como  he  comenzado  diciendo,  lamentamos  y  nos 
alegramos. Creo que no hay mucho más que decir aquí que únicamente esto, y desde 
luego nuestro voto será afirmativo”.

A continuació intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Des de el grup municipal de l’AEB esperem que el 
dia d’avui sigui un punt d’inflexió en la seva manera de procedir en la relació amb la 
resta de grups de l’oposició, per la manca d’informació continuada en tot el que fa 
referència  al  Pla  General  d’Ordenació  Urbana.  Vostès  el  PSC tres  dies  abans de 
començar  la  campanya  electoral  del  2011,  volien  dur  en  aquesta  sessió  plenària 
l’aprovament inicial de la reforma del Pla General. Afortunadament van escoltar igual 
que avui la resta del grups de l’oposició i vam passar les eleccions del 2011 i el primer 
segon Ple, doncs vostès van portar l’aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana.
Es clar, des de setembre de 2011 a on estem parlant, gairebé febrer de 2015, han 
passat mes de 3 anys i 3 mesos. Clar nosaltres entenem que des de setembre del 
2011 era el moment per a tirar endavant aquest Pla General. Es a dir, aquesta era la 
legislatura en la qual vostès havien de tirar endavant el Ple General i no ho han fet. Es 
a dir, aquell Pla General que venia acompanyat de no se quants centenars de llocs de 
treball,  etc.  etc.  Doncs simplement  a dia d’avui  s’ha quedat  en fum,  i  es clar,  ara 
tornem a estar en tessitura similar a la d’aquell moment en el sentit de que estem a 4 
mesos de les eleccions i vostès desembocen o volen desemboçar, corre corre que 
arribem  tard,  el  desenvolupament  d’aquest  Pla  General.  Bé.  Modificació  de  límit 
territorial de Badia amb Sabadell. Resulta que vostès no contesten les al·legacions que 
es fan. No contesten les al·legacions que es fan ni tampoc informen a la resta de grups 
de l’oposició de quines son les al·legacions presentades ni que pensen fer al respecte. 
Però no ho fan des del novembre de 2011, es a dir portem 3 anys, dos mesos i sis dies 
sense saber absolutament res d’una cosa que nosaltres entenem que és cabdal per al 
futur de la  ciutat,  especialment  en una ciutat  que te un territorial  tant  limitat  i  que 
necessita la promoció econòmica com el manà del cel. Quines son les al·legacions que 
han parat el Pla General durant tots aquests anys? Quines son les al·legacions que 
han fet que aquest Pla General estigui gairebé en el mateix punt del 2011? Els veïns 
presenten  al·legacions  i  vostès  no  contesten  als  veïns,  no  informen  els  grups  de 
l’oposició,  i  no informen tampoc a la ciutadania.  Vostès diuen que l’Ajuntament de 
Sabadell ha presentat unes al·legacions però nosaltres no tenim informació de en què 
consisteixen aquestes al·legacions. És evident que oculten informació i no sabem si es 
que desinformen o no, però en tot cas la informació brilla per la seva absència. Vostès 
han de resoldre les al·legacions dels veïns, han de resoldre les al·legacions dels partits 
polítics, dels diferents ens que han presentat aquestes al·legacions, i han de passar la 
informació. I vostès ho han de fer perquè es la seva responsabilitat i perquè tot i no 
tenir majoria, continuen actuant, fent i desfent sense informar o sense tenir present 
ningú. Evidentment si hi ha una disfunció sobre aquests límits territorials i es vol fer 
una permuta de terrenys per després poder tenir facilitat en la reactivació dels terrenys 
que estan darrera de l’Institut, en sembla fantàsticament bé i s’ha de fer. Però es clar,  
el  que  intentem  fer  ara  es  corregir  una  autèntica  chapuza,  que  tant  vostès  com 
l’Ajuntament  de  Sabadell,  però  especialment  vostès  com  a  representants  de 
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l’Ajuntament de Badia del  Vallès,  van fer  al  permetre que es construís un vial,  un 
carrer. Aquell carrer que està darrera de l’Institut per on para l’autobús perquè es clar, 
van permetre la seva construcció i no van dir, ep, que aquest carrer o aquesta zona és 
Badia. Ep, que aquesta zona és Sabadell i ara...rigui rigui senyora, però més que per 
riure  es  per  a  plorar,  especialment  per  l’actuació  que ha tingut  l’equip  de govern, 
perquè es ara que hem de corregir les chapuces que vostès en el seu moment van 
permetre. Bé, hem dit que esperem que avui sigui el punt d’inflexió. Evidentment hi ha 
un grau elevat de desconfiança de la resta de partits polítics que vostès treguin aquest 
tema a 4 mesos de les eleccions, y estem contents que finalment hagi un representant 
de l’oposició que li poden dir com vulguin, que miri, que supervisi però com a mínim 
pugui tenir accés a una informació que fins ara vostès han amagat. I com esperem que 
a partir d’aquí sigui un punt d’inflexió, esperem que d’ara en endavant faci arribar als 
representants de la ciutadania, de tots els grups polítics i també als ciutadans, tota la 
informació  que  hi  hagi  damunt  de  la  taula  en  relació  a  les  al·legacions  i  al 
desenvolupament del Pla General d’Ordenació Urbana”.

L’alcaldessa diu: “Abans de contestar donaré la paraula al senyor Sabariego perquè 
esclareixi alguns termes”.

Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a senyor Antonio Sabariego, regidor de 
Promoció Econòmica i Comerç, que diu: “Hay términos que ha utilizado que no no me 
gustan.  Cuando estamos hablando de urbanismo hablar de información oculta, me 
parece que no toca. No toca. Comentaba que creo que la terminología que estamos 
aplicando  no  es  adecuada  para  el  desarrollo  del  debate.  Cuando  hablamos  de 
urbanismo y hablamos de ocultación de información y tal, me parece que no estamos 
en la situación, ni el escenario, ni toca. Siempre decimos lo mismo. La información 
aparte  de  darla  hay que buscarla  también,  eh?  Es un  valor  la  proactividad,  y  un 
trabajo, y esa posibilidad la tenemos todos los que estamos aquí sentados.
Segundo  el  tema  de  las  alegaciones.  Creo  que  le  explicamos  en  la  Junta  de 
Portavoces que si primero, la responsabilidad de la contestación de las alegaciones 
tanto de las privadas, de los vecinos, como de las institucionales, no corresponden a 
este equipo de gobierno. Corresponden al equipo redactor, y así lo tienen y están en 
cartera. Les he explicado como les expliqué el otro dia que el tema de las alegaciones 
hasta  hace  escasamente  unos  días,  no  sabíamos  si  íbamos  a  contestarlas  o  no 
porque no sabíamos si íbamos a retomar el documento inicial para transformarlo en 
provisional, o tenemos que volver al inicial. Por tanto, si hubiésemos tenido que volver 
al documento inicial, las alegaciones eran nulas. Por tanto, no se han contestado las 
alegaciones  hasta  que  hubiéramos  visto  la  viabilidad  del  proyecto.  Decir  cuando 
hablamos de ineptitud, desconocimiento...que lo diga usted, Sr. Argueta, me parece 
ercarnio.  Estos tres  años,  ya  lo  sacó usted a  colación en el  último  Pleno cuando 
hablaba del sueños de los justos, el documento, etc. Estos tres años, llevamos tres 
años este regidor y la alcaldesa mano a mano, picando piedra por todos los ámbitos y 
rincones de Catalunya. Hemos conocido ya tres directores generales de Urbanismo, 
otros tres de Incasol. Correcto? La Consellera de Educación, yo que se...un sin fin. 
Hemos  estado  en  todos  sitios  para  trabajar  y  para  eliminar  escollos  que  puedan 
suponer  el  desarrollo  del  Plan  Urbanístico  en  cuestión.  Un  poquito  de 
desconocimiento, Sr. Duran, cuando usted habla de que hemos permitido construir un 
carrer...está hablando del término municipal de Sabadell única y exclusivamente. En el 
término municipal de Badia no se ha puesto una piedra en el ámbito de la modificación 
puntual del desarrollo de Sant Pau Ric Sec. El carrer se desarrolla por Sabadell está 
en  su  término  municipal,  y  no  usurpa  ni  invade  ninguna  competencia  del  termino 
municipal de Badia del Vallès. Poco más. No se...alguna cosita más. Quiero repetir 
porque es el  tema que nos ocupa en el  Pleno de hoy, insistir  que el  ámbito de la 
composición de esta Comisión es un elemento de trámite de expediente para un paso 
a  la  delimitación,  no  confundamos  cositas  que  no  tienen  nada  que  ver  con  el 
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desarrollo. Tiempo habrá, y así creo que estarán de acuerdo todos los miembros de la 
oposición  que  estuvimos  en  la  Junta  de  Portavoces  el  jueves,  tiempo  habrá  de 
sentarnos otra vez como hicimos en la mesa, con toda la claridad del mundo, y como 
no  se  hace  prácticamente  en  ningún  sitio,  en  ningún  municipio  de  Catalunya,  de 
sentarnos el Consistorio, tanto el equipo de gobierno como la representación de la 
oposición con los privados, con el equipo redactor y con el organismo pertinente para 
dar  las  explicaciones  que  sean  pertinentes  como hicimos  la  otra  vez,  y  ya  están 
invitados la parte afectada a sentarse en una mesa con todo este Consistorio para 
poner los puntos sobres las is en cualquier duda que pueda surgir del tema. Cuando 
hablamos del oscurantismo, ocultación de datos, me parece un poquito más allá de. 
Por mi parte nada más”.

L’alcaldessa diu: “Jo només aclarir dues coses, perquè crec que no es va entendre bé 
el que es va explicar en la Junta de Portaveus, també plantejo el tema de delimitació 
del terme municipal perquè quedi molt clar que la correcta es la nostra, la del nostre 
Pla General. O sigui, no hi ha hagut cap error ni cap chapuza. La correcta es la nostra. 
Quan va haver-hi les al.legacions es va enviar a l’organisme pertinent perquè digués i 
resolgués les al.legacions perquè no som nosaltres, es la Comissió de Delimitació la 
que ha determinar en el cas que hi ha una disfuncionalitat en el que nosaltres diem i el  
que digui l’Ajuntament veí es qui determina qui té raó, i la Comissió va dir que teníem 
raó nosaltres.  I  nosaltres no plantejavem cap modificació de delimitació, perquè la 
correcta era la nostra. Ho plantegem ara perquè es una oportunitat. Una oportunitat 
per a deixar això enllestit. La part que ha fet Sabadell és Sabadell, i ho vam veure en 
el dibuix, perquè era una disfuncionalitat petita de que si nosaltres portàvem la ratlla 
per aquí era per allà. Nosaltres volem aprofitar aquesta oportunitat per a deixar-ho tot 
ben col.locadet i per a no tenir problemes en un futur, que acabem de resoldre. Però 
no ha estat un error del document, l’error no existeix, Sr. Argueta. Dir al Sr. Raul Ortiz 
que si hagués estat a la Junta de Portaveus s’hagués informat d’aquesta proposta, 
però com que no va venir evidentment no té la informació, i celebro que agraeixi la 
creació d’aquesta Comissió, i espero i desitjo que a totes les reunions que hi hagi amb 
posterioritat  vostè vingui, que no acostuma a venir a cap reunió de les que fem fora de 
les formals.
Segon., Sr. Argueta, més enllà de faltar al respecte com acostuma parlant d’ineptitud, 
de que estem dormint,  informi’s.  Informi’s  de les coses abans de dir-les.  Primer el 
terme municipal bó es el nostre, li torno a dir. No hi ha hagut cap errada. Segon, les 
tramitacions dels Plans Generals a tot arreu son molt complexes, son molt complexes 
perquè intervé Direcció General d’Urbanisme, intervé l’ACA, intervé AENA, intervé el 
Ministeri  de l’Interior,  intervé Carreteres,  intervenen un munt d’organismes que han 
d’informar i emeten els seus informes. Des de que nosaltres fem l’aprovació inicial del 
Pla  General  fins  que  arriben  tots  aquests  informes,  passa  temps.  Què  hem  fet 
nosaltres? Perquè no estigui adormit, nosaltres hem fet feina, perquè en el moment en 
que es faci  la provisional  vagi  tot  més ràpid.  Hem tingut  reunions amb la Direcció 
General  d’Urbanisme  defensant  allò  que  hem  aprovat  aquí.  No  és  oscurantisme, 
nosaltres quan anem a la Direcció General d’Urbanisme portem aquest document que 
s’ha aprovat  al  Ple,  no portem una altra cosa o una cosa que de cop i  volta  ens 
inventem o que vulguem amagar res. Portem allò que es va aprovar aquest Ple i que 
abans d’aprovar-se vam fer una reunió amb els privats propietaris de les parcel.les, 
l’equip redactor, tots plegats per a aclarir qualsevol dubte, i va haver-hi crec que molta 
transparència en aquest tema. El document que portem a tot arreu es el  que hem 
defensat, i des del començament que vam plantejar aquest document, nosaltres vam 
posar sobre la taula que hi havia tres dificultats. Una, el tema de l’Institut, i ho vam 
plantejar des del minut 1, que era un tema que havìem de resoldre amb Ensenyament, 
i ho vam explicar. Oi que ho vam explicar? Que si no aconseguíem allò que nosaltres 
volíem, que era un Institut  de nou, faríem el plan B que també ho sabien vostès? 
Malgrat que després van dir que nosaltres ens volíem carregar l’Institut i no se quines 
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coses més van dir a posteriori. Però ho sabien. Ho sabien. I de fet sabien que si això 
no es produïa ho canviariem,  i  això es el  que després es produirà  modificació en 
aquest  terme.  Segon,  les  al.legacions  de  Sabadell  eren  sobre  l’altra  parcel.la  del 
triangle, que també vostès ho sabien, que havia problema sobre aquest triangle de la 
parcel.la que estava al costat de l’IKEA. També ho sabien, i son les úniques novetats 
que hi ha, es que no hi ha més. Que ara volem plantejar que ens hem inventat un 
document de nou que volem fer no se quantes modificacions, es que no és així. No és 
així.  El  tema  de  delimitació  del  terme  municipal  es  perquè  hem  trobat  aquesta 
oportunitat  de  negociar  amb  Sabadell  que  tot  quedi  ben  acabadet,  perquè  sinó 
nosaltres no hauríem engegat una modificació de terme municipal, perquè el correcte 
es el nostre, i ho vam fer per a intentar aprofitar l’oportunitat, i ho vam explicar a la 
Junta de Portaveus perquè ho feiem ara. Vam tenir la reunió dimarts i ho vam explicar 
dijous, o sigui que tampoc no entenc quin oscurantisme o mancança d’informació. Vam 
plantejar, farem les dues tramitacions en paral.lel i com que ara ja hem arribat a aquest 
punt, tornarem a tenir la mateixa reunió que vam tenir llavors, perquè l’equip redactor 
expliqui les petites modificacions que hi ha i com contestaran totes les al.legacions que 
se han produit. Hi ho vam explicar a la Junta de Portaveus, per tant no entenc tampoc 
tota aquesta retahila d’epítets sobre la nostra gestió, en alguns casos de molt mal gust 
i res més. Suposo que tindrem més intervencions”.    

Seguidament  l’Alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Raul  Ortiz  regidor  del  grup 
municipal de PXC que diu: “Decir que porque uno no pueda asistir a una reunión, la 
información se  puede  mandar,  porque muchas veces  mandan mucha  información, 
sobre todo cuando el  equipo de gobierno hace algo bien senguida manda un mail 
diciendo, explicando perfectamente todo lo que ha hecho y lo bien que lo ha hecho 
pero bueno...suele ser normal. Cuando lo hace mal tampoco lo manda. Pero hablando 
de  reuniones  que  usted  convoca  o  no  convoca,  aparte  de  las  oficiales  hay  otras 
reuniones que usted y se lo voy a decir claro porque no se lo había dicho y esto viene 
de hace tiempo y me digo bueno, me lo callaré, pero para que se entere la gente, 
pasándose o metiéndose usted la democracia, que tan demócrata parece, por donde 
le quepa, se lo diré bien claro a todos los grupos de aqui y se lo diré claro, se lo diré  
personalmente yo otra cosa no tendré pero hablo claro, no le voy a dar vueltas para 
marear, reuniones de que si aqui pongo una coma o un punto. A grandes problemas 
grandes soluciones, Sra. Alcaldesa y vamos por faena que las cosas no están para 
estar perdiendo el tiempo con tantas reuniones. Haremos unas Juntas de Portavoces 
en las que no esté el regidor de PXC y otras en las que si esté. Y eso lo dijo usted, y 
todos los regidores lo saben. Dicho por un regidor de aquí y me lo dijo claramente. Ni  
comparto sus ideas ni su grupo, pero realmente esa persona al menos sabe un poco lo 
que es la democracia que yo estoy aquí porque me han votado los ciudadanos igual 
que usted, y tiene que convocarme a todas las reuniones y no a las que a usted le 
interese, sino a todas. Por eso a muchas reuniones no voy. Otra cosa es que no voy a 
depende que reuniones porque para ir a perder el tiempo no estoy, y no me refiero por 
eso, porque yo puedo traer un planteamiento que sea bueno y usted como ha hecho 
aquí con muchas mociones es decir  que lo comparte 100% pero que no lo apoya 
porque es de PXC. Entonces, ¿De que me sirve a mi en una reunión proponer algo si 
aunque lo compartan y vean que está bien no lo van a llevar a cabo aunque sea bueno 
para sus ciudadanos? Porque es así de hipócrita, Sra. Alcaldesa”.   

Sra. Alcaldessa: “Mire, Sr. Ortiz, le conmino a que me diga a que Junta de Portavoces 
no ha sido usted convocado. Yo si que puedo tener constancia de muchas reuniones a 
las que usted ha sido convocado y a las que no ha venido. En cualquier caso le doy la 
palabra al Sr. Argueta”.

Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Me temía que podian pasar cosas pero realmente aqui 
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vamos a hablar del Pla de Reordenación Urbana y de las alegaciones, lo que pasa es 
que aquí hay gente que se preocupa de hablar de otra gente y cuando se habla de 
presupuestos,  de  plenos  de  presupuestos,  Junta  de  Portavoces,  no  existen,  no 
aparecen. Se dedican a hablar de otros temas y cuando se habla de los problemas 
reales de Badia, esta gente que se jacta de decir prácticas y cosas de estas no asiste, 
y en este caso tengo que decir claramente que eso no se ha dicho en ninguna Junta 
de Portavoces. Eso no se ha dicho, primera cosa. Con las alegaciones, que es a lo 
que vamos y como dijo aquel que hablaba de las judías yo vengo a hablar de mi libro. 
El libro ahora son las alegaciones a la modificación del Plan de Reordenación Urbana, 
y con el tema del Plan Reordenación Urbana, yo le digo a la Sra. Alcaldesa...primero le 
pido tranquilidad sobre todo tranquilidad, porque aquí lesiones como donde hay que 
gestionar  y  hay  que  hacer  todo  eso  ya  lo  sabemos  y  sabemos  quienes  son  los 
organismos que pueden presentar alegaciones, como también los vecinos y entidades, 
instituciones, partidos o entidades y vecinos, y eso lo sabemos yo creo que estaría de 
más que  lo repita, el tema es que es verdad, ¿Vamos a esperar tres años más para 
aprobarlo  inicialmente?  Y  claro,  que  casualidad  que  coincide  el  calendario.  Que 
casualidad que el calendario coincida. Ara tenemos la aprobación inicial, después la 
aprobación provisional, señores...yo creo que para tener 4 o 5 reuniones no hace falta 
que  pasen  3  años.  No  hace  falta  que  pasen  3  años.  Es  considerable  que  cada 
institución tiene sus ritmos como dice el dicho popular, cada maestrillo tiene su librillo,  
y el  la defensa del Plan de Reordenación Urbana cada uno puede decir la suya y 
hacer  en este  caso,  que en Badia  corresponde  al  Ayuntamiento  de Sabadell  y  al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que eran las alegaciones 
más fuertes que podrían haber habido, porque tienen que leérselo por supuesto, otra 
de  las  instituciones  como  el  Ministerio  del  Interior  o  quien  haya  sido  que  haya 
mencionado la Sra. Alcaldesa que está bien, pero aquí se trata de que necesitamos y 
la que nos están echando encima, necesitábamos que esta legislatura,  que era la 
legislatura de poner en marcha el Plan de Reordenación Urbana y la zona podríamos 
llamarle alli, de los huevos de oro, que era la zona industrial, era la zona que iba a 
asegurar los ingresos de la ciudad, que iba a asegurar...bueno pues yo creo que no 
hubiese hecho falta más movimiento, no solo del regidor responsable y competente, 
sino del equipo de gobierno en pleno, eso es lo que nos hubiera hecho falta desde el 
primer minuto desde septiembre que aprobamos inicialmente esto, y no esperar hasta 
febrero del 2015. Septiembre del 2011 febrero del 2015. Es el  segundo debate en 
pleno que hemos tenido del Plan General de Reordenación Urbana”.

A continuació intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Gràcies, senyora Alcaldessa. Comentar-li al regidor Sabariego que nosaltres no 
hem parlat d’obscurantisme, nosaltres hem parlat d’informació oculta i es clar, si no 
tens la informació es que algú la té, està oculta, no la tenim. I no la tenim perquè algú 
no  ens  la  dona.  Proactivitat.  Es  parla  de proactivitat  quan fa  dos anys i  mig  que 
Comissió  Informativa  d’Urbanisme  rere  Comissió  Informativa  d’Urbanisme  estem 
preguntant que passa amb les al.legacions del Plan General d’Ordenació Urbana? Sí 
que és cert que la setmana passada en la Junta de Portaveus, ens van explicar que 
voldrien fer aquestes reunions amb els privats, etc. els promotors, em sembla fantàstic. 
Nosaltres el  que li  dèiem es que volem la informació de les al·legacions i  de què 
pensen resoldre. Vostès diran no, no, això no passarà pel Ple, cosa que ja sabíem, 
sinó que s’aprovarà per Junta de Govern Local. Avui diuen que qui resoldrà tot això 
serà l’equip redactor A veure si ens aclarim. El vial construït a la zona evidentment 
sabem que està construït a Sabadell, però clar una de les coses que busquem amb la 
delimitació d’aquest límit territorial és justament la permuta dels terrenys perquè pugui 
ser factible l’accessibilitat a la zona comercial que sí que es de Badia, i això nosaltres 
entenem que es podia haver previst . Entenem. Que es podia haver previst a priori. 
Doncs bé, AENA, Carreteres, ACA, propietaris...doncs volem saber què han dit. I ja 
està. I volem saber què pensen fer vostès més enllà de dir no, els rebutjarem. Molt bé 
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doncs volem tenir  coneixement.  Volem tenir  coneixement,  i  com no tenim aquesta 
informació  es  per  això  que  parlem  d’informació  oculta.  I  bé  podem  seure  tantes 
vegades com sigui necessari, però tenim un marge de millora substancial, parlat aquí 
des de setembre del 2011 al febrer de 2015 i no em vull repetir, tenim marge de millora 
per a fer-ho substancialment millor”.  

Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a senyor Antonio Sabariego, regidor de 
Promoció Econòmica i Comerç, que diu: “Muy breve porque a ver...Yo creo que me he 
perdido.  Creo  que  el  punto  del  orden  del  dia  que  estamos  viendo  hoy  no  tiene 
absolutamente nada que ver con las alegaciones del Plan General.  Absolutamente 
nada. Decía que en el punto que estamos de debate, discusión, punto del orden del  
dia del  Pleno...insisto  es que creo que nos hemos derivado,  nos hemos ido a los 
Cerros de Úbeda, porque el punto que estamos tratando no tiene absolutamente nada 
que ver ni con las alegaciones ni con el Plan General. La explicación que hemos dado 
es que aprovechando la sinergia del desarrollo del documento de la modificación del 
Plan  General,  en  paralelo  vamos  a  tramitar  este  documento.  Sr.  Argueta,  ¿Si? 
Explicamos igualmente en Junta de Portavoces que las alegaciones todas, una por 
una, tanto las vecinales como las institucionales se van a tratar y se van a contestar, 
unas se incorporarían al documento, otras se rechazarían y argumentando el porqué. 
Vuelvo a repetir,  el  hecho de no haber contestado ninguna alegación hasta ahora, 
haber  negociado  e  intentado  paliar  alguna  de  ellas,  las  que  consideramos  más 
dificultosas, no hemos contestado a ninguna porque insisto, es que no sabía si íbamos 
a buscar un documento o volver a un documento inicial o íbamos a tener capacidad 
para que Urbanismo nos tramitara el provisional. Eso lo hemos sabido recientemente. 
Un elemento que comentamos que ha salido a colación y lo ponemos encima de la 
mesa, que ha dilatado tanto el proceso porque ustedes saben perfectamente igual que 
yo, que los dos propietarios, los dos privados que hay en el ámbito del desarrollo, uno 
ha tenido problemas con el concurso de acreedores y el siguiente caos financiero que 
ha sobrevenido, y el otro ha cambiado de titularidad. ¿Si, son conocedores de ello? 
Por tanto el escenario en los dos años anteriores ha sufrido un parón considerable 
porque  insisto,  el  documento  incorpora  la  fugura  de  los  dos  privados,  sin  la 
financiación de los cuales  es  imposible  el  desarrollo  del  coste  de urbanización,  el 
sufragar de ambos. Es un escenario a título informativo exclusivamente, no justificativo 
e insisto,  de lo  que estamos hablando aquí  los últimos 25 minutos no tiene nada 
absolutamente nada que ver con el orden del dia”.

L’alcaldessa diu: “Jo únicament afegir que la tramitació, torno a repetir, és complexa. 
Fa dos anys vam tenir eleccions autonòmiques, ens van canviar el director general 
d’Urbanisme, i hem parlat amb 3 directors generals d’Urbanisme en aquests tres anys, 
perquè han canviat, i el que ha de donat el vistiplau i posar la seva signatura i donar 
llum verda al document es el director general d’Urbanisme. Això no significa que se’n 
darrereixi,  perquè  nosaltres  podríem  haver  fet  l’aprovació  provisional  i  després 
tornar-nos  a  trobar  amb el  parón,  perquè  hem de  comptar  amb el  vistiplau  de  la 
Direcció General d’Urbanisme. Nosaltres hem avançat terminis perquè de veritat que 
la tramitació d’un Pla General d’Ordenació Urbana es molt complexa, no es d’avui per 
demà, i consulteu qualsevol modificació de Pla General de qualsevol ciutat de l’entorn, 
i els períodes de tramitació arriben a 4 anys fàcil entre una cosa i d’altres. Després, en 
el  tema  d’INCASOL  hem  viscut  també  tres  gerents,  perquè  hem  tingut  també  el 
falleciment d’un d’ells. Bueno el primer el van fotre fora, el segon va morir i després ja 
ens vam trobar amb el tercer. O sigui hem viscut tres directors generals d’Urbanisme, 
tres gerents d’INCASOL, i ens ha passat també el canvi de titularitat de les parcel.les 
que son coses que passen en la vida d’aquesta tramitació. Esperem que ja arribi al 
punt final i que podem començar la tramitació per a deixar-ho tot enllestit i mirar cap 
endavant. Després hi ha hagut modificacions normatives, que per un cantó podíem 
començar  amb  la  provisional,  després  ens  van  posar  de  dir  que  potser  no,  que 
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parléssim  amb  el  director  general  d’Urbanisme  perquè  potser  no  podia  ser  una 
provisional sinó una inicial  de nova...es clar,  tot  això son tramitacions que fan que 
s’allargui en el temps i que bueno, puc entendre el seu plantejament però també vull 
que entenguin el nostre, que no ha estat perquè no hàgim fet feina i perquè l’hàgim 
deixat dormir, perquè sinó no l’haguéssim portat nosaltres a l’aprovació en el Ple, no 
hagués  estat  una  aposta  d’aquest  equip  de  govern,  no  l’haguéssim fet  i  punt.  Si 
veritablement no volguéssim que s’engegués. No la fem i punt. Si nosaltres apostem 
per aquesta via, ens la creiem i la volem tirar endavant. I res més, jo la única cosa que 
demano es que en el moment que es facin les intervencions, intentin acorar el màxim 
el llenguatge per intentar no dir coses que després no es volen dir, i evitar faltes de 
respecte amb paraules com ineptitud i coses d’aquestes”.

Seguidament  es  procedeix  a  la  votació  de  la  proposta  presentada.  S’aprova  per 
majoria d’11 vots a favor (7 PSC, 2 PP, 1 IUV-EUiA, 1 CiU) i 5 abstencions (4 AEB, 1  
PXC). 

S’acorda:

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 123/2015, relatiu a la delimitació terme municipal en el front del Riu 
Sec ( Badia del Vallès-Sabadell) 

II. Relació de Fets

1. En data 28 de setembre de 2011 el Ple municipal aprova inicialment la modificació 
puntual  del  Pla  General  Metropolità  al  Front  del  Riu  Sec,  obrint-se  el  període 
d'exposició pública per tal que es puguin presentar al•legacions.

2.  En  data  de  16  de  novembre  de  2011,  l'Ajuntament  de  Sabadell  presenta 
al•legacions a la Modificació del Pla General Metropolità al Front del Riu Sec, en part, 
en relació als límits del territori entre Badia del Vallès i Sabadell

3.Vist  que  s'ha  detectat  que  no  coincideixen  els  límits  en  ambdós  municipis  i  és 
voluntat  dels  dos  Ajuntaments  el  definir  una  única  delimitació  conseqüent  amb  el 
territori

III. Fonaments de dret

1r. D'acord amb el que disposa l'article 27 i següents del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de 
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

2on. De conformitat  amb l'article 114.2 c)  del  Text  Refós de la Llei  Municipal i  de 
Règim Local de Catalunya en el que es refereix al quòrum d'aprovació.

Per tot això, sd'acorda:

Primer. Iniciar l'expedient de delimitació del terme municipal de Badia del Vallès en 
relació al terme municipal limítrof de Sabadell en el front del Riu Sec, amb motiu de 
clarificar qualsevol disfuncionalitat territorial i amb objecte d'una acurada fixació de les 
línies dels respectius termes municipals afectats. 

Segon. Nomenar la corresponent Comissió de Delimitació Territorial de l'Ajuntament 
de Badia del Vallès, que quedarà constituïda pels següents membres:
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Eva Menor Cantador, Alcaldessa de l'Ajuntament

Antonio Sabariego Guerrero, Regidor de planificació i promoció econòmica i comerç

Joaquim  Jesus  Duran  Redondo,  Regidor  del  grup  municipal  de  l'Alternativa 
d'Esquerres per Badia.

Carmen Coll Gaudéns, Secretària de la Corporació o funcionari/a en qui delegui

Marta Vicens i Nuñez, Coordinadora de l'Area d'urbanisme i medi ambient

Tercer.  Notificar  aquest  acord  a  l'Ajuntament  de  Sabadell  i  al  Departament  de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya 

Quart. Facultar l'alcaldessa de la corporació o regidor en qui delegui perquè dugui a 
terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords.

3. CREACIÓ FORMAL DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT DE BADIA 
DEL VALLÈS-SABADELL

Es dóna  lectura  de  la  proposta.  A  continuació  l’Alcaldessa  cedeix  la  paraula  a  la 
senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa d’Economia, Governació i  Serveis 
Generals,  que  diu:  “Gracias,  Sra.  Alcaldesa.  Como ya  comentamos  en  la  pasada 
Comisión Informativa en la creación de la seu electrónica lo que traemos a este Pleno 
es  la  creación  formal  de  la  seu  electrónica  del  Ayuntamiento,  que  ya  conocemos 
porque está en funcionamiento desde hace mucho tiempo en nuestra web municipal, 
el contenido general de la misma es la que ha descrito la secretaria municipal, y en 
este  punto  del  Pleno  estamos  desarrollando  en  incluyendo  el  catálogo  de 
procedimientos y actuaciones del Ayuntamiento para garantizar la transparencia, y con 
la aprobación esperamos de esta cuestión en el  Pleno, estamos formalizando este 
apartado de nuestra  web porque queremos dar un paso más en la  administración 
electrónica y en la transparencia también”.

Seguidament  l’Alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Raul  Ortiz  regidor  del  grup 
municipal de PXC que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Desde PXC votaremos a favor, ya 
que vemos que es una mejora para que los ciudadanos puedan estar informados”.

A continuació intervé la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Gràcies, Sra. Presidenta. Des de CiU considerem que tot el que sigui millorar 
la comunicació amb el  ciutadans ho veiem com a algo positiu,  per tant  votarem a 
favor”.

Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Nosotros votaremos a favor porque apostamos por la 
transparencia y la máxima información a la ciudadanía, la transparencia de la gestión 
municipal,  y  creemos  que  desde  la  web  municipal  se  puede  informar  de  toda  la 
actividad social, cultural y económica de la ciudad”.

L’alcaldessa  cedeix  la  paraula  a  la  senyora  Antonia  Escriva,  regidora  del  grup 
municipal del PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Des del grup municipal popular 
votarem positivament aquesta proposta, donat que considerem que es una eina de 
treball i que facilitarà molt tant la informació com de vegades la dualització del treball a 
les hores de demanar, a preguntar, vindre, facilitarà molt. Per tant la nostra posició és 
favorable”.
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A continuació intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Gràcies. Amb la formalització e la seu entenem que comportarà una millora per a 
la  transparència.  Nosaltres  estem  pel  desenvolupament  de  la  tecnologia,  de  la 
digitalització i de la millora de la comunicació entre l’administració i els ciutadans. Per 
tant, votarem a favor”.  

Seguidament es procedeix a la votació de la proposta presentada, la qual s’aprova per 
unanimitat de tots els grups municipals.

S’acorda:

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número 120a/2015,  relatiu  a  la  creació  formal  de la  Seu Electrònica  de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès. 

II. Relació de Fets

D'acord  amb  les  necessitats  de  permetre  l'exercici  dels  drets  dels  ciutadans  a 
relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics, promoure la 
proximitat  al  ciutadà  i  la  transparència  administrativa  i  contribuir  a  la  millora  de 
l’organització i funcionament de l’administració municipal. 

III. Fonaments de dret

D'acord  amb  els  principis  de  publicitat  oficial,  responsabilitat,  qualitat,  seguretat, 
disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat i la resta de condicions i règim 
a l’article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans. 

Per tot això, s'acorda:

Primer.  Crear  la  seu  electrònica  de  l'Ajuntament,  disponible  en  l'adreça  URL 
https://seuelectronica.badiadelvalles.cat , la titularitat, gestió i administració de la qual 
correspon a aquest Ajuntament. 

Segon.  La  seu  electrònica  se  subjecta  en  els  principis  de  publicitat  oficial, 
responsabilitat,  qualitat,  seguretat,  disponibilitat,  accessibilitat,  neutralitat  i 
interoperabilitat. 

Tercer. La seu electrònica serà accessible als ciutadans tots els dies de l'any, durant 
les  vint-i-quatre  hores  del  dia.  Només  quan  concorrin  raons  justificades  de 
manteniment tècnic o operatiu es podrà interrompre, durant el temps imprescindible, 
l'accessibilitat d'aquesta. 

Quart. D'acord amb el que estableix la disposició final tercera de la Llei 11/2007, de 22 
de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, els drets reconeguts en 
l'article  6  d'aquesta  Llei,  podran  ser  exercits  en  relació  amb  els  procediments  i 
actuacions adaptats a aquesta, en aquest sentit,  l'Ajuntament farà públic en la seu 
electrònica i mantindrà actualitzat el catàleg de procediments i actuacions.

Cinquè. Establir que la publicació en el tauler d'edictes de la seu electrònica tindrà 
caràcter complementari a la publicació en el tauler d'anuncis municipal, sense perjudici 
de que pugui ser substituïda per aquesta publicació electrònica en els casos en que es 
consideri convenient. 
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Sisè. Des de la seu electrònica s'accedirà al perfil de contractant de l'Ajuntament, el  
contingut del qual s'ajustarà al que disposa la normativa de contractació. 

Setè.  La  seu  electrònica  tindrà  el  contingut  marcat  en  la  legislació  aplicable,  i  hi 
constarà, en tot cas: 

a) La identificació de la seu, així com de l'òrgan o òrgans titulars i dels responsables 
de la gestió i dels serveis posats a disposició dels ciutadans en aquesta. 

b) La informació necessària per a la correcta utilització de la seu, incloent el mapa de 
la  seu  electrònica  o  informació  equivalent,  amb  especificació  de  l'estructura  de 
navegació i les diferents seccions disponibles. 

c) El sistema de verificació dels certificats de la seu i dels segells electrònics. 

d) Un accés al registre electrònic i  a les normes de creació del registre o registres 
electrònics accessibles des de la seu. 

e) La informació relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal. 

f)  L'Inventari  d'informació  administrativa,  amb el  catàleg  de procediments  i  serveis 
prestats per l'Ajuntament. 

g) La relació dels mitjans electrònics a què es refereix l'article 27.4 de la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics. 

h) Un enllaç per a la formulació de suggeriments i greuges davant els òrgans que en 
cada cas resultin competents. 

i)  L'accés,  si  escau,  a  l'estat  de  tramitació  de  l'expedient,  prèvia  identificació  de 
l'interessat. 

j) La comprovació de l'autenticitat i integritat dels documents emesos pels òrgans o 
organismes públics que abasta la seu que hagin estat  autentificats mitjançant  codi 
segur de verificació. 

k) La indicació de la data i hora oficial. 

l) El calendari de dies hàbils i inhàbils a efectes del còmput de terminis. 

Vuitè.  L'Ajuntament  publicarà  de  forma  periòdica  i  actualitzada  la  informació  el 
coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la transparència de la seva activitat 
relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública, tot això de conformitat 
amb la  Llei  19/2013,  de  9  de  desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació 
pública i bon govern. 

En aquest sentit, l'Ajuntament publicarà: 

a) Informació institucional, organitzativa i de planificació. 

b) b) Informació de rellevància jurídica, això és normativa pròpia, tant ordenances 
o reglaments com ordenances fiscals o qualsevol altra disposició de caràcter 
general. 

c) Informació econòmica, pressupostària i estadística.
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Novè.  Facultar  l'Alcaldia  perquè  adopti  les  mesures  necessàries  que  permetin  el 
desenvolupament d'aquest acord i per adaptar, modificar i ampliar els aspectes tècnics 
que calguin per motius de normalització, interoperabilitat o, en general, adaptació al 
desenvolupament tecnològic.

4. CREACIÓ FORMAL DEL PERFIL DE CONTRACTANT

Es dóna  lectura  de  la  proposta.  A  continuació  l’Alcaldessa  cedeix  la  paraula  a  la 
senyora Montserrat Jiménez, tinenta d’alcaldessa d’Economia, Governació i  Serveis 
Generals, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Este punto como el anterior versa sobre la 
creación del Perfil del Contractant. De igual manera estamos formalizando algo que ya 
existe  en  nuestra  web,  no  damos  el  pistoletazo  de  salida  si  me  permiten  esta 
expresión, a partir de hoy con la aprobación en el Pleno hacemos la votación de que 
esto esté incorporado en la web municipal, pero ya lleva en funcionamiento más de un 
año, me gustaría aclararlo. Lo vamos dotando de contenido períodicamente, y vamos 
a intentar que la información esté siempre actualizada, en este caso en el Perfil del 
Contractant deberán aparecer como ha destrito también la secretaria municipal, las 
licitaciones de obras y servicios, las adjudicaciones y las formalizaciones”. 

Seguidament  l’Alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Raul  Ortiz  regidor  del  grup 
municipal de PXC que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Desde PXC como en el punto 
anterior,  también vamos a  votar  favorablemente  ya que viene  a  ser  lo  mismo,  es 
transparencia y ayuda para el ciudadano o mejora, así que votaremos a favor”.

A continuació intervé la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Gràcies, Sra. Presidenta. Des de CiU també votarem a favor perquè tot el 
que avali una transferència és positiu pel ciutadà”. 

Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Gracias.  En la misma línea de la intervención que he hecho en el  punto que 
hemos discutido hace un momento, votaremos favorablemente”. 

L’alcaldessa  cedeix  la  paraula  a  la  senyora  Antonia  Escriva,  regidora  del  grup 
municipal del PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Al igual que en el punto anterior,  
nuestra posición será favorable, y entendemos que no es solo la transparencia que 
también es importante, pero es la información, la información en tiempo y en forma y 
actualizada constantemente. Por tanto, repito, votaremos a favor”. 

A continuació intervé el senyor Quim Duran, regidor del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “Gràcies. Es la formalització d’un servei que ja existeix. L’AEB votarà a favor”.

Seguidament es procedeix a la votació de la proposta presentada, la qual s’aprova per 
unanimitat de tots els grups municipals.

S’acorda:

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 120b/2014, relatiu a la creació formal del Perfil de Contractant. 

II. Relació de Fets

El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de 
la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  estableix  l'obligació  de  crear  el  Perfil  de 
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Contractant, com un mitjà que neix per assegurar la transparència i l'accés públic a la 
informació relativa a l'activitat contractual de l'òrgan de contractació, sense perjudici de 
la utilització d'altres mitjans de publicitat en els casos exigits per aquesta Llei.

L'Ajuntament  de  Badia  del  Vallès,  com a  òrgan  de  contractació,  vol  assegurar  la 
transparència i l'accés públic en la seva activitat contractual d'una manera clara pel 
ciutadà  i  alhora  garantir  que  els  sistemes  informàtics  que  suporti  el  Perfil  de 
Contractant, haurà d'acreditar de forma fefaent el moment d'inici de difusió pública, la 
seva integritat i la garantia de disponibilitat a través de la seva consulta.

III. Fonaments de dret

D'acord amb l'article 53 en relació amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Crear formalment el Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Badia del Vallès, 
que acreditarà de manera fefaent el moment d'inici de la difusió pública, la integritat de 
la mateixa i la garantia de disponibilitat de quant es refereixi a l'activitat contractual 
d'aquest Ajuntament, en els termes previstos en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel que s' aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 

Segon. La forma d'accés del Perfil de Contractant s'haurà d'especificar a la pàgina web 
institucional de l' Ajuntament, en els plecs de clàusules administratives particulars i en 
els anuncis de licitació. 

Tercer. Integrar el Perfil de Contractant en la Seu Electrònica Municipal. 

Quart.  En  el  Perfil  de  Contractant  de  l'  Ajuntament  haurà  de  constar  la  següent 
informació:

a) Anuncis de licitació.

b) Composició de la mesa de contractació.

c) Adjudicacions.

d) Formalitzacions.

e) Procediments d'adjudicació anul•lats. 

f) Així com qualsevol altre tipus d'informació general sobre l' activitat contractual de l' 
Ajuntament que es consideri pertinent. 

Cinquè.  Facultar  l'Alcaldia  perquè adopti  les  mesures  necessàries  que permetin  el 
desenvolupament d'aquest acord i per adaptar, modificar i ampliar els aspectes tècnics 
que calguin per motius de normalització, interoperabilitat o, en general, adaptació al 
desenvolupament tecnològic.

5. PER UNA ACCIÓ URGENT, VIABLE, I EFICAÇ AMB GARANTIES PER TOTS ELS 
AFECTATS DE L'HEPATITIS C
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La secretària dóna lectura de la proposta presentada. A continuació l’alcaldessa cedeix 
la paraula a la senyora Montserrat Carbonell, regidora de Salut, que diu: “Gràcies. Res 
a afegir a aquesta proposta d’acord, remarcar la urgència d’una actuació conjunta de 
l’Estat i la Generalitat amb aquest tema, i agrair el suport per endavant dels grups que 
segur tindrem”.

Seguidament  l’Alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Raul  Ortiz  regidor  del  grup 
municipal de PXC que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Desde PXC esta propuesta la 
votaremos a favor, ya que aquí estamos hablando de cosas muy graves, ya que si se 
suministraran los medicamentos, según las estadísticas se podrían salvar el 90% de 
los casos, asi que como no puede ser de otra manera, votaremos a favor”.

A continuació intervé la senyora Carme Mateu, regidora del grup municipal de CiU, 
que diu: “Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquí no calen més paraules. Amb la salut no es 
juga y tampoc hauria de ser cap negoci, per tant votarem a favor d’aquesta proposta 
d’acord”.

Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Me ha gustado la frase de la regidora, con la salud no se 
juega y tampoco es un negocio. Me gustaría que se aplicara eso también a todos los 
estamentos de nuestro país, Catalunya y España. Por supuesto felicitar al equipo de 
gobierno por esta propuesta, y como es normal en iniciativas de estas características, 
solo tenemos que apoyarla y nada más”.

L’alcaldessa  cedeix  la  paraula  a  la  senyora  Antonia  Escriva,  regidora  del  grup 
municipal del PP, que diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. A pesar de los atesos en los que 
se califica la mala gestión del gobierno nacional, cosa que es respetable, cada uno 
tenemos nuestra opinión, el contenido de la propuesta y la razón sobre todo, la salud 
en  cualquier  forma,  en  cualquier  medio,  desde  luego  que  la  apoyaríamos  y  la 
apoyamos.  Ante  todo  está  la  salud  de  las  personas,  por  tanto  nuestro  voto  será 
afirmativo”.  

A continuació intervé la senyora Montserrat Montañés, regidora del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “Gràcies, Sra. Alcaldessa. Els pacients afectats per la infecció del virus 
de l’hepatitis C porten mesos exigint al govern el finançament d’un fàrmac de recent 
comercialització, que s’ha demostrat que es extraordinàriament eficaç en l’eradicació 
d’aquesta malaltia. La multinacional que comercialitza l’empresa farmacèutica imposa 
un preu abusiu per cada un d’aquests tractaments, al voltant dels 25 i 65.000 euros per 
persona. El Ministeri de Sanitat no està finançant adequadament aquest tractament. 
S’ha anunciat un sostre de la despesa de 225 milions d’euros que donaria tractament a 
un màxim de  5.000  persones,  quan son  més de 30.000,  segons les  associacions 
professionals  les  que  requereixen  d’aquest  tractament  immediat.  Van  passant  els 
mesos i ens perdem en gestions burocràtiques i en debats de comissions d’experts 
segregant  criteris  d’inclusió i  exclusió i  fórmules tècniques de finançament quan la 
decisió és nítidament política. Entenem que ni el govern central de l’Estat ni el govern 
autonòmic de la  Generalitat  de Catalunya han fet  ni  de  lluny el  que caldria  per  a 
garantir un tractament per a tots els afectats susceptibles de beneficiar-se del mateix. 
Edueixen  a  problemes  de  finançament  a  casa  d’un  cost  elevat  del  tractament 
individual,  però  no s’han fet  ús de les  eines  que estan al  seu  abast  i  que poden 
permetre abaratir el preu del medicament, i garantir el dret a l’assistència sanitària i la 
vida d’aquestes persones. L’acord de la propietat intel.lectual de l’Organització Mundial 
del Comerç, permet la utilització de llicències obligatòries, es a dir permisos perquè els 
governs  puguin  produir  un  producte  patentat  o  utilitzar  procediments  de  paternitat 
sobre  el  consentiment  de  la  titularitat  de  la  patent.  Es  a  dir,  segons  els  acords 
internacionals signats, el govern espanyol podria autoritzar la producció de genèrics 
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basats en la patent per tal de donar el tractament a un preu sostenible als afectats 
d’hepatitis C. Es més, en el cas que ens ocupa d’autèntica emergència sanitària, a les 
pràctiques  empresarials  anti  competitives  el  govern  pot  i  està  obligat  a  intentar 
negociar una rebaixa en el preu amb el propietari de la patent, de manera prèvia a la 
utilització  de  la  llicència  obligatòria  i  fins  i  tot  pot  posar  directament  el  preu  que 
consideri  oportú. La sanitat no es un negoci. La vida d’una persona no ha de tenir 
preu. La sanitat pública no ha de ser rendible econòmicament, ha de ser solidària i la 
seva  rentabilitat  ha  de mesurar-se  socialment.  Amb la  salut  i  els  medicaments  no 
s’especulen. Per això, nosaltres donarem el vot a favor”.

Seguidament es procedeix a la votació de la proposta presentada, la qual s’aprova per 
unanimitat de tots els grups municipals.

S’acorda:

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  198/2015,  relatiu  a  Per  una  acció  urgent,  viable  i  eficaç  amb 
garanties per tots els afectats de l'hepatitis C.

L’aparició en el  mercat  de nous medicaments biològics i  l’aparició d’estratègies de 
tractament  basades  en  la  teràpia  genètica,  portarà  avenços  espectaculars  en  la 
curació de malalts. Tots aquests avenços tenen un alt cost, i sense un control polític i 
rigorós  dels  preus,  suposaran  un  increment  molt  important  en  la  despesa  en 
medicaments i poden arribar a posar en perill l’accés igualitari de tota la ciutadania a la 
medicació, creant greus problemes al pressupost global de Salut.

En aquest context l’eclosió social que suposa la mobilització ciutadana per l’accés al 
nou tractament de l’hepatitis C no és més que la punta de l’iceberg dels reptes que 
esdevindran en poc temps.

És evident que el preu fixat per la indústria farmacèutica pel tractament de l’Hepatiticis 
C és abusiu, cobdiciós i injust a menys que el que es busqui sigui fer caure la garantia 
d’accés universal als sistemes sanitaris que existeix actualment al conjunt dels Estats 
Membres  de  la  Unió  Europea.  És  per  això,  que  una  primera  intervenció  política 
rigorosa ha d’endegar-se des de les institucions de la Unió Europea. 

A nivell europeu, cal un gran pacte que inclogui la indústria farmacèutica, les autoritats 
sanitàries  i  els  representants polítics,  per  establir  polítiques consensuades de llarg 
recorregut,  i  per  tant  estables,  a  fi  de  garantir  la  investigació  en  medicaments 
innovadors en un context de responsabilitat. Cal defugir posicions exclusives i garantir 
preus racionals i  compatibles  amb l’irrenunciable  dret  bàsic  i  universal  d’accés als 
medicaments que disposa el nostre Sistema públic de Salut. Això suposa, entre altres 
accions, revisar la llei de patents europea i desbloquejar el Consell de la Directiva de 
Transparència i Fixació de Preus dels Medicaments. 

Mentrestant cal entomar el repte del tractament de l’hepatitis C ja que els afectats no 
poden esperar més, sense caure en la temptació de prendre decisions a curt termini 
que ens puguin portar a problemes irresolubles a llarg termini en termes de salut i de 
costos derivats. Per això, cal urgentment una actuació planificada des de l’àmbit de 
l’Estat i també des de la Generalitat.

Cal dir prou a la insensibilitat i incompetència dels Governs espanyol i català davant 
del tractament dels malalts d'hepatitis. La gestió que de l’Hepatitis C estan duent a 
terme fins ara el Govern del Partit Popular i el Govern de CiU ha estat un autèntic 
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despropòsit.  La  manca  de  responsabilitat,  la  incapacitat  de  portar  la  iniciativa  i 
l’absència de transparència del Govern del PP sobre els fàrmacs han estat evidents. I 
en aquest  sentit,  la deixadesa ha permès que quallés la confusió i  la desconfiança 
entre  els  afectats.  Fa  mesos  que  totes  aquestes  accions  que  reclamen  s’haurien 
d’haver endegat. Anem molt tard.

Pel que fa al Govern de la Generalitat, una vegada més, ha demostrat la seva manca 
d’interès  amb  la  gestió  d’un  problema  de  salut  greu,  renunciant  a  les  seves 
competències,  i  justificant  la  seva  inacció  amb  l’absència  de  recursos  passant  la 
responsabilitat al Govern central. 

A Catalunya, l’hepatitis C és un problema de salut pública no resolt, que necessita 
planificació estratègica i,  actualment,  també un greu problema pressupostari  per al 
sistema sanitari que requereix d’apostes decidides i de solucions. 

Defensem que, per sobre de tot, els ciutadans i les ciutadanes hem de preservar el 
nostre dret a una sanitat pública i universal, i per tant, creiem que els i les pacients han 
de poder continuar comptant amb totes les garanties d'un sistema de salut eficaç i 
eficient.

Per tot això, el Ple municipal acorda: 

Primer. Solidaritzar-se amb els afectats de l’Hepatitis C, i recolzar les mobilitzacions 
que s’estan duent a terme en defensa dels seus drets, així com el reconeixement de 
tot el personal sanitari que amb una situació de manca de recursos fan tot el possible 
per fer front aquesta difícil situació.

Segon. Instar al Govern de l’Estat a: 

•Actuar  de  forma  activa  davant  les  institucions  europees  per  fixar  una  estratègia 
d'acció  comuna que permeti  l'accés  dels  afectats  als  tractaments  emergents,  i  en 
especial el de l’Hepatitis-C.

•Impulsar a la UE un pla de treball per garantir un equilibri que comporti, entre altres, 
un control dels preus, que impliqui un canvi de la normativa europea sobre patents de 
fàrmacs, així com una revisió dels fons europeus destinats a R+D a la farmaindústria 
que garanteixi un retorn dels recursos públics en forma de preus ajustats. 

•Crear de forma immediata un Pla Estatal de Prevenció i Eradicació de l’Hepatitis C. 

•Preveure un finançament pressupostari extraordinari i finalista a través del Fons de 
Cohesió Sanitària, per fer front a totes les emergències i contingències per combatre 
l’hepatitis C. 

•Cercar fórmules conjuntes amb el Ministeri  de Sanitat i  les CCAA, en el  marc del 
Consell Interterritorial de Salut, per donar resposta al repte de l’accés universal als 
nous fàrmacs, un accés que cal garantir en igualtat de condicions per a tot l’Estat. 

•Reclamar  la  participació  de  les  autoritats  regula¬dores  catalanes  (i  de  les  altres 
CCAA) en les negociacions de la fixació del preu dels medicaments que el Ministeri de 
Sanitat duu a terme amb els laboratoris farmacèutics, així com la participació real i 
efectiva  de  les  organitzacions  de  pacients  en  el  procés  d’avalu¬ació  dels 
medicaments. 

•Crear un Comitè d’Experts que estableixi els criteris científics i marqui un protocol de 
tractament amb la participació d’associacions d’afectats, i que a més faci un diagnòstic 
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de situació a nivell d’Estat en el marc del Consell Interterritorial de Salut, pel que fa a 
nombre d’afectats, campanyes de prevenció, de detecció, etc. 

Tercer. Instar al Govern de la Generalitat a:

-Implementar de forma immediata un Pla Director sobre les hepatitis víriques, en el 
què han de participar-hi tots els agents implicats en aquesta malaltia (responsables de 
Salut, institucions científiques, investigadors i associacions d’afectats).

-Acompanyar el Pla d’un fons específic addicional, al marge del pressupost de Salut ja 
de per si insuficient, per tal de no agreujar-lo, i que garanteixi l’aplicació amb equitat 
social i territorial a tot Catalunya. 

-Garantir la medicació antiviral per l’hepatitis C, -independentment de la fórmula de 
pagament  per  part  del  CatSalut  de  la  medicació  hospitalària  de  dispensació 
ambulatòria-, per tal que cap pacient amb indicació clínica acordada en quedi exclòs 
per raons pressupostàries o bé es produeixin retards que trenquin l’equitat.

-Elaborar en el  marc del  Pla una guia clínica pels professionals de tots els nivells 
assistencials per tal  de garantir  l’equitat  en l’accés als serveis i  en la prescripció i  
autorització dels nous tractaments. 

Quart. Donar trasllat d’aquest acord al Parlament de Catalunya, al Ministeri de Sanitat, 
a la Conselleria de Salut de la Generalitat i a les associacions de representants dels 
malalts d’hepatitis.

6. MOCIO AEB: PER L'IMPULS DE L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A BADIA

Es deixa sobre la taula la moció del grup municipal de l'Alternativa d'Esquerres per 
Badia sobre l'impults de l'economia social i solidària a Badia.

II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN

1.  DONAR  COMPTE  DE  LES  RESOLUCIONS  D'ALCALDIA  DE  LA  NÚMERO 
589/2014 FINS LA 7/2015

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

Núm. 589/14, de 11 de novembre, d'aprovar I'expedient núm. 16/2014, de generació 
de crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2014.

Núm.  590/14,  de  13  de  novembre,  d’autoritzar  el  canvi  de  nom  del  50%  de  la 
concessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament núm. 151 a favor de 
la senyora Candida Morillas Canales, fins el dia 7 d’octubre de 2053.

Núm.  591/14,  de  14  de  novembre,  d’iniciar  expedient  de  baixa  d’ofici  al  padró 
municipal per inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Miguel 
Angel Soler Reche.

Núm. 592/14, de 14 de novembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 
18 de novembre de 2014.

19



Núm. 593/14, de 17 de novembre, de presentar al.legacions a la Direcció General de 
Formació Professional Inicial i Ensenyament de Règim Especial, pel que fa a l’inici del  
procediment de revocació parcial de la subvenció atorgada per al desenvolupament de 
Programes de Qualificació Professional Inicial. 

Núm. 594/14, de 17 de novembre, de contractació de la senyora Estela Patiño Cabrera 
mitjançant contracte laboral per obra o servei determinat, amb la categoria de tècnica 
d’ocupació, no abans del dia 1 de novembre de 2014 i fins el 30 d’abril de 2015.

Núm. 595/14, de 17 de novembre, de concessió d’una bestreta de 200,00 euros al 
senyor  Ivan  Villen  Ortiz,  sense  interès  i  a  compte  de  les  retribucions  de  la  paga 
extraordinària de Nadal de 2014.

Núm. 596/14, de 18 de novembre, d’autoritzar el PSC de Badia del Vallès a fer ús de 
la sala polivalent del centre Antonio Machado, al carrer de Menorca, s/n, el dia 12 de 
desembre de 2014 de les 18 a les 24 hores.

Núm. 597/14, de 18 de novembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14052782  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. 598/14, de 18 de novembre, d’autoritzar la reserva d’estacionament al senyor 
Mohamed Bakkali, davant el seu domicili de l’av. Cantàbric, 13.

Núm. 599/14, de 19 de novembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14054219  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. 600/14, de 19 de novembre, d’expedir un duplicat de la targeta d’aparcament 
individual per a persones amb disminució, per haver perdut el seu titular la targeta 
original.

Núm. 601/14, de 20 de novembre, d’aprovar l’expedient núm. 17/2014 de transferència 
de crèdit a diferents partides d’estats de despeses per a l’exercici de 2014. 

Núm. 602/14, de 20 de novembre, de reconèixer a la senyora Hermenegilda Pérez 
Simarro el dret a percebre el tercer termini del premi de jubilació, de conformitat amb 
els compromisos de la Resolució 351/2012, de 23 de maig.

Núm. 603/14, de 20 de novembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 
25 de novembre de 2014.

Núm.  604/14,  de  20  de  novembre,  d’aprovar  i  presentar  al  Departament 
d’Ensenyament  de la  Generalitat  de  Catalunya la  sol.licitud  de subvenció  per  a  la 
realització d’un programa de formació i inserció en l’especialitat d’auxiliar de comerç i 
atenció al públic, per un import de 23.171,64 euros. 

Núm. 605/14, de 21 de novembre, de justificar una subvenció per import de 69.922,50 
euros davant el Servei d’Ocupació de Catalunya, atorgada per a accions de formació 
d’oferta adreçades a treballadors desocupats.

Núm. 607/14, de 21 de novembre, de disposició de vacances del personal durant els 
mesos de novembre i desembre de 2014.
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Núm.  608/14,  de  24  de  novembre,  de  convocatòria  de  Ple  ordinari  el  dia  27  de 
novembre de 2014.

Núm. 609/14, de 24 de novembre, de delegar les facultats de celebració de matrimoni 
civil en favor del tinent d’alcaldessa Juan Antonio Lancho Aceituno.

Núm.  610/14,  de  25  de  novembre,  de  variacions  de  la  nòmina  del  personal 
corresponent al mes de novembre de 2014.

Núm. 611/14, de 25 de novembre, de concessió a diferent personal de l’Ajuntament 
d’ajuts socials.

Núm.  612/14,  de  25  de  novembre,  d’iniciar  expedient  de  baixa  d’ofici  al  padró 
municipal  per  inscripció  indeguda,  atesa  la  sol.licitud  que ha presentat  la  senyora 
Justina Ntongono Mba.

Núm.  613/14,  de  25  de  novembre,  d’iniciar  expedient  de  baixa  d’ofici  al  padró 
municipal per inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora M. 
Carmen Llorca Rodríguez.

Núm.  614/14,  de  25  de  novembre,  d’iniciar  expedient  de  baixa  d’ofici  al  padró 
municipal per inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Jilali  
Hadmoun.

Núm. 615/14, de 26 de novembre, de sol.licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la 
inclusió del  projecte “Renovació de l’enllumenat públic a l’avinguda Eivissa i  carrer 
Menorca,  per  import  de  98.030,25  euros,  en  les  aportacions  per  a  actuacions 
municipals de millora urbana 2014-2015.

Núm. 616/14, de 27 de novembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14055612  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.  617/14,  de  27  de  novembre,  de  concessió  de  llicència  urbanística  núm. 
2014/078,  a  Distribuidora  Internacional  de  Alimentación,  S  A,  per  a  l’arranjament 
interior i col.locació d’un rètol al local situat a l’av. Via de la Plata/carrer de Porto.

Núm. 618/14, de 27 de novembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 
2 de desembre de 2014.

Núm. 619/14, de 27 de novembre, d'aprovar I'expedient núm. 18/2014, de generació 
de crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2014.

Núm. 620/14, de 28 de novembre, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants 
diferents persones, per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 30 
d’octubre al 27 de novembre de 2014.

Núm. 621/14, de 28 de novembre, de fer efectiu el pagament de 182,74 euros sol.licitat 
per la comunitat de propietaris del local comercial núm. 91, en concepte de quota de 
participació.

Núm. 622/14, de 28 de novembre, de fer efectiu el pagament de 105,45 euros sol.licitat 
per la comunitat de propietaris del local comercial núm. 78, en concepte de quota de 
participació.
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Núm. 623/14, de 2 de desembre, de fer efectiu el pagament de 149,46 euros sol.licitat 
per la comunitat de propietaris del local comercial núm. 92, en concepte de quota de 
participació.

Núm. 624/14, de 2 de desembre, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament 
a  la  senyora  Inmaculada  Fernández  Carbonero,  davant  el  seu  domicili  de  l’av. 
Mediterrània, 30, així com el canvi de matrícula del vehicle autoritzat.

Núm. 625/14, de 3 de desembre, de autoritzar la instal.lació i el funcionament d’una 
grua per a les obres dels balcons, a l’av. Via de la Plata, 13.

Núm. 626/14, de 4 de desembre, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona autorització 
per  a  l’ampliació  del  termini  d’execució  de l’actuació “Pla  de prospecció  i  captació 
d’oferta (PCAP 2014), perquè pugui finalitzar com a màxim el 30 d’abril de 2015 en lloc 
del 31 de desembre de 2014.

Núm. 627/14, de 4 de desembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14055612  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.  628/14,  de  5  de  desembre,  de  nomenar  accidentalment  en  els  càrrecs  de 
Secretaria, Intervenció i Tresoreria, durant els permisos de Nadal.

Núm. 629/14, de 9 de desembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 
9 de desembre de 2014.

Núm. 630/14, de 9 de desembre, de concedir un avançament reintegrable al senyor 
Iván Villén Ortiz, per import de 200,00 euros i a compte de les retribucions del mes de 
desembre.

Núm. 631/14, d’11 de desembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14058018  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. 632/14, de 11 de desembre, de concessió a diferent personal de l’Ajuntament 
d’ajuts per beques escolars.

Núm. 633/14, de 12 de desembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 
16 de desembre de 2014.

Núm. 634/14, de 12 de desembre, de delegar les facultats de celebració de matrimoni 
civil en favor del tinent d’alcaldessa Juan Antonio Lancho Aceituno.

Núm. 635/14, de 12 de desembre, de substitució en el càrrec d’Alcaldia del senyor 
Juan Antonio Lancho, per absència de l’alcaldessa titular.

Núm. 636/14, de 12 de desembre, de concedir un avançament reintegrable al senyor 
Juan Antonio Luque Morales, per import de 300,00 euros i a compte de les retribucions 
del mes de desembre.

Núm.  637/14,  de  12  de  desembre,  de  concedir  un  avançament  reintegrable  a  la 
senyora  Naila  Ceular  Caballero,  per  import  de  60,00  euros  i  a  compte  de  les 
retribucions del mes de desembre.

22



Núm. 638/14,  de 12 de desembre,  de concedir  un avançament reintegrable a llarg 
termini a la senyora Sonia Rico Mainer, per import de 1.000,00 euros, sense interès i a 
compte de les retribucions dels 24 mesos següents.

Núm.  639/14,  de  12  de  desembre,  de  concedir  un  avançament  reintegrable  a  la 
senyora Laura Rubert Pérez, per import de 300,00 euros i a compte de les retribucions 
de la paga extraordinària de nadal.

Núm. 640/14, de 15 de desembre, de concedir llicència urbanística núm. 2014/94 a 
Gas natural Distribución SDG, SA, per la realització de les obres de obertura de rasa 
de 46 m. al carrer de la Bética.

Núm. 641/14, de 15 de desembre, de concedir llicència urbanística núm. 2014/95 a 
ENERGEA, S L, per la realització de les obres d’instal.lació de gas al CAP Badia del 
Vallès.

Núm. 643/14, de 17 de desembre, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona el servei de 
suport a la recepció de factures per via electrònica.

Núm. 644/14, de 17 de desembre, d’expedir un duplicat per deteriorament de l’anterior, 
de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, modalitat titular 
no conductor, a favor de la senyora Beatriz Morales Moreno.

Núm. 646/14, de 17 de desembre, d’autoritzar la renovació de la targeta d’aparcament 
individual  per  a  persones  amb  disminució  a  la  senyora  Georgiana  Maria  Frincu 
Hazaparu.

Núm. 647/14, de 17 de desembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14059517  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. 648/14, de 17 de desembre, d’anul.lar l’autorització de la reserva d’aparcament 
individual per a persones amb disminució a nom de la senyora Teodora Lara Arellano, 
ubicada a l’av. Cantàbric, 33.

Núm. 649/14, de 17 de desembre, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14059180  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. 650/14, de 17 de desembre, d’anul.lar l’autorització de la reserva d’aparcament 
individual  per  a  persones  amb  disminució  a  nom  de  la  senyora  Angela  Mansilla 
Sánchez, ubicada a l’av. Costa Brava, 16.

Núm. 651/14, de 18 de desembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 
23 de desembre de 2014. Núm. 652/14, de 19 de desembre, de practicar liquidacions 
dels havers corresponents al mes de novembre, a diferents treballadors.

Núm.  653/14,  de  19  de  desembre,  d’acceptar  la  subvenció  de  21.000,00  euros 
atorgada per la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de Barcelona, pel 
finançament dels Programes de Formació i Inserció.

Núm. 654/14, de 19 de desembre, d'aprovar I'expedient núm. 24/2014, de generació 
de crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2014.
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Núm. 655/14, de 19 de desembre, d'aprovar I'expedient núm. 23/2014, de generació 
de crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2014.

Núm. 656/14, de 19 de desembre, d'aprovar I'expedient núm. 22/2014, de generació 
de crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2014.

Núm. 657/14, de 19 de desembre, d'aprovar I'expedient núm. 21/2014, de generació 
de crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2014.

Núm. 658/14, de 19 de desembre, d'aprovar I'expedient núm. 20/2014, de generació 
de crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2014.

Núm. 659/14, de 19 de desembre, d’aprovar l’expedient núm. 19/2014 de transferència 
de crèdit a diferents partides d’estats de despeses per a l’exercici de 2014. 

Núm.  660/14,  de  19  de  desembre,  d’acceptar  la  subvenció  atorgada  pel  Servei 
d’Ocupació de Catalunya, per import de 44.815,50 euros, destinada a la realització 
d’accions de formació per a treballadors desocupats.

Núm. 661/14, de 22 de desembre, d’autoritzar la renovació de la targeta d’aparcament 
individual per a persones amb disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora 
Rosario Rodriguez Saavedra.

Núm. 662/14, de 22 de desembre, d’autoritzar la renovació de la targeta d’aparcament 
individual per a persones amb disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora 
Beatriz Morales Moreno.

Núm. 663/14, de 22 de desembre, d’autoritzar la renovació de la targeta d’aparcament 
individual per a persones amb disminució, modalitat titular conductor, al senyor José 
Antonio Diaz Caldeiro. 

Núm. 664/14, de 22 de desembre, d’autoritzar la renovació de la targeta d’aparcament 
individual per a persones amb disminució, modalitat titular conductor, al senyor Ramón 
Garcia Cruz.

Núm. 665/14, de 22 de desembre, d’autoritzar la renovació de la targeta d’aparcament 
individual  per a persones amb disminució,  modalitat  titular no conductor,  al  senyor 
Alipio Morata Crespo.

Núm. 666/14, de 22 de desembre, d’autoritzar la renovació de la targeta d’aparcament 
individual  per a persones amb disminució,  modalitat  titular no conductor,  al  senyor 
Antonio Delgado Orozco.

Núm. 667/14, de 22 de desembre, d’autoritzar la renovació de la targeta d’aparcament 
individual per a persones amb disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora 
Angela Mansilla Sánchez

Núm. 668/14, de 22 de desembre, d’autoritzar la renovació de la targeta d’aparcament 
individual per a persones amb disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora 
Rosario Iglesias Avilés.

Núm. 669/14, de 22 de desembre, d’autoritzar la renovació de la targeta d’aparcament 
individual  per a persones amb disminució,  modalitat  titular no conductor,  al  senyor 
Joaquin Hita López.
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Núm.  670/14,  de  22  de  desembre,  d’assignar  al  lloc  de  treball  codi  300203  i  les 
funcions a desenvolupar per la senyora Lorena Arnalot Garcia, amb efectes del dia 9 
de desembre de 2014.

Núm. 671/14, de 22 de desembre, de nomenar interinament la senyora Maria Pilar 
Villahermosa Lozano amb la categoria de recepcionista de Serveis Socials, als efectes 
de cobrir la vacant per jubilació de la senyora Purificación Mesa Soriano.

Núm. 672/14, de 22 de desembre, de concessió a diferent personal de l’Ajuntament 
d’ajuts socials.

Núm. 673/14, de 22 de desembre, de contractació de diferent personal en el marc del 
programa  Treball  i  Formació  adreçat  a  persones  aturades  no  perceptores  de 
prestacions.

Núm.  674/14,  de  22  de  desembre,  de  variacions  de  la  nòmina  del  personal, 
corresponents al mes de desembre de 2014. 

Núm. 675/14, de 22 de desembre, de concessió a diferent personal de l’Ajuntament 
d’ajuts per beques escolars.

Núm. 676/14, de 22 de desembre, de concedir un avançament reintegrable al senyor 
Blas Rojo López, per import de 700,00 euros i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de nadal.

Núm. 677/14, de 27 de desembre, d’autoritzar la renovació de la targeta d’aparcament 
individual  per a persones amb disminució,  modalitat  titular no conductor,  al  senyor 
Rubén Mancera Fernández.

Núm. 678/14, de 29 de desembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 
30 de desembre de 2014.

Núm. 679/14, de 30 de desembre, de sol.licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una 
subvenció per a dur a terme una actuació d’eliminació de canyes i rizomes i retirada 
d’arbres morts o caiguts, per tal de preservar la capacitat i la funcionalitat hidràulica del 
curs de l’aigua, per un import de 14.443,75 euros.

Núm.  680/14,  de  30  de  desembre,  de  concedir  un  avançament  reintegrable  a  la 
senyora  Sònia  Rico  Mainer,  per  import  de  1.000,00  euros  i  a  compte  de  les  24 
mensualitats següents. 

Núm. 681/14, de 30 de desembre, de concedir un avançament reintegrable al senyor 
Rafael Ortega Rodriguez, per import de 500,00 euros i a compte de les retribucions del 
mes de febrer. 

Núm.  682/14,  de  30  de  desembre,  de  concedir  un  avançament  reintegrable  a  la 
senyora Victoria Henderson Eguiluz, per import de 1.050,00 euros i a compte de les 24 
mensualitats següents. 

Núm.  1/15,  de  8  de  gener,  de  constitució  el  dia  13  de  gener,  de  la  mesa  de 
contractació del servei de socorrisme i monitoratge d’activitats aquàtiques i terrestres.

Núm.  2/15,  de  8  de  gener,  de  constitució  el  dia  13  de  gener,  de  la  mesa  de 
contractació  del  servei  de  suport  als  programes  de  primera  infància  i  família, 
adolescència i educació.
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Núm. 3/15,  de 8 de gener,  de sol.licitar  a la  Generalitat  de Cataluya la subvenció 
exclosa de concurrència pública per als ens locals per les ventades de desembre de 
2014, per import de 38.087,59 euros. 

Núm. 4/15, de 8 de gener, de contractació de la senyora Marta Guerrero Díaz, amb la 
categoria de recepcionista, mitjançant contracte laboral per interinitat, als efectes de 
donar cobertura a la vacant de la senyora Lorena Arnalot Garcia.

Núm. 5/15, de 8 de gener,  de contractació de la senyora Maria del Castillo López 
Garrido, mitjançant un contracte laboral per interinitat, amb la cetegoria de diplomada 
en Educació Social, per cobertura de la vacant per baixa per maternitat de la senyora 
Sara Pascual Cerdán.

Núm. 6/15, de 9 de gener, 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 
novembre al 21 de desembre de 2014.

Núm. 7/15, de 9 de gener, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 13 de 
gener de 2015." 

Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, que 
diu:  “Gracias,  Sra.  Alcaldesa.  He  señalado  unas  resoluciones  pero  después  de 
analizarlas  pienso  que  voy  a  hablarle  de  una,  de  la  Resolución  590,  del  13  de 
noviembre,  donde  es  un  tanto  curiosa  la  Resolución  esta  porque  se  autoriza  el 
traspaso del 50% de la plaza de parking de la Av. Burgos de la señora tal, del 50% de 
la plaza de parking 151, y esta autorización es hasta el 6 de octubre de 2053. Quiero 
decir...primero, como se puede autorizar vender una plaza de parking solo la mitad. Al 
50%. Y la segunda cosa es que no teníamos previsto la actualización o sea la creación 
de la comunidad de propietarios del parking, la normalización de este equipamiento 
municipal que de alguna manera desde hace años pues estamos detrás, han habido 
una serie de compromisos por parte del regidor Juan Antonio Lancho de que esto se 
iba a poner en marcha. Yo aprovecho la Resolución que sale aquí para recordar que 
esto requiere normalizarlo porque claro, están los suministros, el seguro y todo esto 
que nos estamos haciendo cargo todos.
En principio tenía esa pregunta sobre las Resoluciones de Alcaldía”.

L’alcaldessa diu: “Jo li contesto. Una concesión administrativa es un derecho real y lo 
puede  comprar  una,  dos  y  17  personas.  Cada  persona  que  lo  compra  tiene  una 
participación sobre ese derecho. Entonces si una de las personas propietaria del 50% 
de la concesión la quiere vender pues la vende, no hay ningún impedimento legal para 
hacerlo. Y el plazo es 50 años porque es el plazo de la concesión administrativa del 
parking. Es una mitad indivisa y la ha vendido. Las partes están de acuerdo pues ya 
está, no hay ningún problema”.  

II PRECS I PREGUNTES

El senyor Eusebio Argueta, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA, fa un prec

2.1 Como el penúltimo tema ha sido el tema de la salud, pues yo voy a hacer un prec 
sobre la salud. Nos ha llegado alguna información sobre el tema de pediatría en el 
Ambulatorio, que se están llevando los chavales a hacer los análisis a hospitales más 
lejanos, ya sea el Taulí, el Hospital General de Terrassa y cosas de estas. A raíz de 
que las enfermeras una de ellas ha marchado, que son de edad avanzada y entonces 
claro, la movilidad de estos chavales se nos propone decir que desde el equipo de 
gobierno o desde la regiduria competente, pues en este caso se pudiera hacer toda las 
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gestiones para restablecer el servicio de urgencias de pediatría a como estaba antes. 
Y eso es la demanda”.  

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

2.3 Amb data 17 de novembre de 2014 es va emetre per part d’aquest Ajuntament un 
informe  que  tinc  aquí  a  les  mans  dels  Serveis  Tècnics  municipals  sobre  el  parc 
existent d’elements contingut d’amiant en façanes i cobertes d’alguns blocs d’edificis 
d’ús residencial de Badia del Vallès. Nosaltres el que voldríem en primer lloc es que 
l’equip de govern ordenés als serveis corresponents de la casa el desglossament de 
les quantitats de retirada d’aquest material. Hi ho demanem perquè no ens quadren en 
absolut  els  números,  perquè  si  multipliquem les  quantitats  que en  aquest  informe 
apareixen,  el  cost  total  segons  l’informe  de  la  retirada  de  l’amiant  a  Badia  seria 
d’1.600.000 euros i es clar, nosaltres ens hem mogut i hem contactat amb els tècnics 
del col·lectiu Ronda, especialment amb el senyor Mayart que és especialista en obres 
d’amiant, que ha col·laborat en diferents municipis amb aquest problema. Doncs bé, 
segons l’especialista del col·lectiu Ronda, el cost que contempla la retirada de l’amiant 
d’aquest informe, amb prou feines serviria per a cobrir les despeses de transport de 
l’amiant  fins  a  la  planta  de  Castellgalí.  El  que  costaria  fer-ho  en  condicions  de 
seguretat dels camions de Badia a la planta, ja costa tot el que l’informe diu que costa 
el global. Llavors, sense menystenir la feina feta en aquest informe tècnic per part dels 
tècnics de la casa, nosaltres donem credibilitat a aquelles persones que en saben, que 
tenen experiència del tema, i a més a més ens assessoren dient el següent, perquè a 
més a més és gratis per a l’Ajuntament. Doncs aquí va. Des de l’AEB sol·licitem que 
sigui el propi Ajuntament qui demani l’estudi gratuït del cost de desamiantat de tot el 
municipi, a l’Agència Catalana de l’Habitatge. L’Agència Catalana de l’Habitatge no pot 
negar-se a emetre  aquest  informe,  i  atesa la gravetat  de les conseqüències de la 
presència de l’amiant al nostre municipi, els hi demanem que ho facin per la via de la 
màxima urgència. Això seria el primer prec.

2.4  Del  segon  ja  n’han  fet  ni  que  sigui  parcial.lment  esment  algun  company  de 
l’oposició. Fa referència i jo crec que ja ho hem tret aquí per enèsima vegada, no se 
quantes  vegades  hem parlat  d’aquest  tema,  es  la  constitució  de  la  comunitat  de 
propietaris  del  pàrking  de  l’av.  de  Burgos,  que  ens  està  costant...primer  la  seva 
constitució que ens està costant a tots molts diners. Clar, demanàvem en un Ple, si us 
plau, què passa amb la comunitat de propietaris de l’av. de Burgos? Estamos en ello, 
estamos en ello. Tornem al mes següent.  Si  us plau...crec que estem en ús de la 
paraula i demanem el respecte. Si, el pàrking està fet des del 2006 i des del 2006 tots 
nosaltres estem pagant el que estan gaudint uns privats, ha de ser una comunitat de 
propietaris. Doncs bé, un mes demanem, el mes següent demanem, el mes següent 
demanem, i jo suposo que ja per cansament ens convoquen el passat dia 8 d’octubre 
de 2014 a una reunió específica sobre el tema de la constitució de la comunitat de 
propietaris del pàrking de l’av. de Burgos. El regidor corresponent ens explica que es 
faran  les  inspeccions  dels  boxes,  que  durant  aquell  mes  d’octubre  es  farien  les 
reunions amb els usuaris. També ens diu o ens va dir en el seu moment, que ens 
passaria  a  la  resta  de  grups  de  l’oposició  el  dossier  amb  la  normativa,  amb  el 
contracte, i amb els costos de manteniment, cosa que no ha fet. També va dir que faria 
la convocatòria general de la comunitat de propietaris per a constituir-la entre el 10 i el 
19 de novembre de 2014, i que finalment doncs tocaria als usuaris decidir el tipus de 
manteniment  o com s’organitzaven,  si  mitjançant  una gestoria  o una altra  fórmula. 
Doncs bé, estem a 29 de gener de 2015 i voldríem demanar sobre l’estat de la qüestió.

2.5 I finalment voldríem comentar el tema d’aquesta nova aplicació anomenada “línia 
verda”, perquè en Comissió Informativa se’ns informa que si, que s’ha posat però que 
no té molta utilització. D’altra banda veiem a la web municipal un escrit que diu “éxito 
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de la linea verde”.  I  nosaltres des de l’AEB el que voldríem son les dades de l’ús 
d’aquesta aplicació i quina ha estat la resposta de l’Ajuntament a les peticions dels 
veïns mitjançant aquesta aplicació, i voldríem tindre aquesta informació per a poder 
valorar-ho per nosaltres mateixos, ja que sembla que l’Ajuntament depèn del dia i de 
qui, ens ho fa en versions diferents. Moltes gràcies.
 
A  continuació  l’alcaldessa  cedeix  la  paraula  a  la  senyora  Montserrat  Carbonell, 
regidora de  Salut, que diu: “Gràcies, únicament dir que recollim el  prec. Dilluns ha 
haver-hi una reunió de la direcció del CAP, un grup de pares i mares i la comissió de 
seguiment del Consell Municipal de Salut, vam reclamar el tema de les anal.lítiques, 
bueno varius temes que preocupaven als pares i mares que allà estaven, i un dels 
compromisos que va adquirir la direcció del CAP es posar en comú una valoració de si  
realment  ells  deien  que  no  hi  havien  tantes  visites  d’urgències  pediàtriques  dels 
dissabtes,  nosaltres ho posem en dubte, i el que vam demanar es que es posi en 
comú les xifres de les persones,  els infants que estaven atesos en aquesta franja 
horària per a poder reclamar que tornin a haver-hi les urgències pediàtriques”.

Seguidament intervé el senyor Juan Antonio Lancho, primer tinent d’alcaldessa, que 
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Empiezo de abajo arriba.
Sobre el tema de la aplicación línea verde y su éxito o valoración. Tal como expliqué 
en la Comisión Informativa, lo que se está elaborando...porque claro, línea verde no es 
una  aplicación  que  hayamos  puesto  en  marcha  la  semana  pasada,  sino  que  ya 
llevamos casi un año en marcha, y lo que hemos considerado oportuno y que expliqué 
en Comisión Informativa es que se está haciendo una memoria valorativa de estos 
primeros meses de puesta en marcha. Que una vez tengamos la memoria valorativa 
donde se recogen las incidencias que la ciudadanía ha hecho llegar a través de línea 
verde al Ayuntamiento, pues como se han resuelto, el tiempo que se ha tardado en 
hacerlo, el tiempo que ha estado la persona, como se ha contestado. O sea una serie 
de items que consideramos que lo que van a hacer es mejorar lo que está en marcha, 
¿De acuerdo? Luego yo hice mi valoración personal como responsable del servicio, de 
decir cuando tu pones en marcha un nuevo proyecto, una nueva actividad, tu tienes 
unas espectativas.  Todos nos generamos espectativas, pues mira mis espectativas 
estaban aquí, y que mi valoración personal en ese momento, que era una valoración 
personal a falta de la valoración técnica, de la memoria, yo creo que es importante 
hacer  memorias  de las  actividades y  tener  un control  y  un seguimiento  sobre  las 
mismas para ver la evolución de lo que estás haciendo, y si lo que estás haciendo 
funciona o no funciona, o donde puede mejorarlo. Pero que mi valoración era que yo 
tenía la sensación de que no estaba cubriendo esas espectativas, pero no solamente 
ya  por  el  número  de  personas  que  podían  hacer  servir  este  aplicativo,  sino  que 
también que consideraba que teníamos que mejorar a la hora de dar respuesta a las 
mismas. Una serie de cosas que yo consideraba que teníamos que mejorar. Vuelvo a 
insistir, en Comisión Informativa esto se ha explicado, se ha explicado en la línea, en 
la demanda que se suma la AEB en este momento, es decir yo creo que es importante 
esperar  a  que esa  memoria  de proyecto  o  actividad esté  terminada,  cuando  esté 
terminada se hará llegar a todos los grupos de la oposición más que nada también 
porque bueno, también saber qué se está haciendo, como se está haciendo y como se 
puede mejorar porque nada es perfecto. Yo creo que todos podemos mejorarlo y más 
en estas cosas que se ponen en práctica, y que en principio para una generación 
puede  ser  más fáciles  de  manejar,  para  otras más complicadas,  bueno...vamos a 
seguir haciéndolo.
Sobre el parking de Burgos. Si que es cierto que este regidor que habla, y también lo 
ha  explicado  en  Comisión  Informativa,  es  que  me  comprometí  además  por  una 
cuestión ya personal,  vamos a mirar de rematar el  tema y que la mochila no siga 
pasándose, y pusimos unas fechas siempre que estaban condicionadas al informe de 
la  inspección  técnica  que  estaba  haciendo  el  ingeniero  municipal.  Que 
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lamentablemente  y  lo  he  explicado  en  diversas  Comisiones  Informativas,  se  han 
alargado más de lo deseado. Por lo tanto una vez ya terminadas, hay que poner hilo 
en la aguja y hay que finalizar el tema. También lo ligué con el tema de que antes de 
entregar definitivamente el parking y de ver como se va a gestionar eso por parte de 
los usuarios, hay que hacer una serie de intervenciones que tenemos que hacerlas, y 
por lo tanto que el Capítulo 6, una vez ya se incorporan los remanentes y le hagamos 
una salida definitiva, pues tenemos que hacer algún tipo de inversión, pero todo esto 
está explicado en Comisión Informativa todo el proceso.
Sobre el  tema de pedir a la Agencia de l’Habitatge que retire el  fibrocemento o el  
amianto del municipio...que haga un estudio. Bueno, nuestra intención después y es 
una intención que hemos consensuado con todas las fuerzas políticas del Consistorio, 
es decir tuvimos este informe que es un informe técnico que hace la empresa, que va 
adjunto el informe técnico del Àrea, de la responsable de Urbanismo, y que con eso lo 
que hemos hecho es decir, y creo que hasta lo que yo se estamos todos de acuerdo, 
es decir tenemos pedida una reunión con el Conseller para pedirle o exigirle, en tono 
ya es un poco a ver como va la situación, la retirada de fibrocemento del municipio de 
Badia del Vallès y que sea a cargo de la Generalitat de Catalunya”.

L’alcaldessa diu: “Por ampliar un poco la información que ha dado el Sr. Juan Antonio 
Lancho, que también lo explicamos, hemos hecho esmenas a los presupuestos de la 
Generalitat en el grup d’Iniciativa com del PSC per a incorporar una partida econòmica 
per a fer front a aquest tema. No obstant això entenc que el que demanen es que 
demanem l’estudi  per  a  contrastar  les  dades  que  nosaltres  tenim.  Cap  problema, 
demanarem l’estudi. Nosaltres el que havíem demanat a la Conselleria era fer un pla 
plurianual  de  retirada  de  fibrociment,  però  bueno  demanarem  l’estudi...és 
complementari  evidentment,  però  una  cosa  ni  quita  l’altra.  Però  dir  que  nosaltres 
havíem fet els números en base a una empresa que es dedica a la retirada de l’amiant, 
que va ser la que ens va enviar els pressupostos del cost de retirada, però si hi ha 
aquest  dubte  sobre  la  taula,  esbrinarem  si  ens  envien  l’informe  o  la  persona  de 
contacte que ens pugui fer arribar allò que no es vegi,  doncs també podrem anar 
avançant en el camí. Cap problema”.

Pren la paraula la senyora Antonia Escriva, regidora del grup municipal del PP, que 
diu: “Gracias, Sra. Alcaldesa. Disculpas porque en su momento no lo he dicho, pero es 
que hay una errada en el acta del Pleno extraordinario del dia 15 de enero. En la 
página  6,  en  el  segundo  parágrafo  cuando  empieza  dice:  “A  continuació  pren  la 
paraula el senyor Juan Antonio Lancho, primer tinent d’alcaldessa que diu: Agradecer 
en primer lugar las abstenciones de CiU y ICV-EUiA”. No. Las abstenciones fueron 
CiU y PP. No voy a hacer comentarios...gracias”.

L’alcaldessa diu: “Doncs prenem nota. Hem aprovat l’acta per assentiment. Passem a 
Secretaria aquest particular que s’ha fet constar al final de Ple, i es farà la comprovació 
oportuna”.  

    
I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, l'alcaldessa Eva 
Menor Cantador,  aixeca la sessió sent  les dinou hores i  vint  minuts,  del  qual com 
secretària de l'Ajuntament dono fe.
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