7/2015

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

Sr. Rafael Moya Camarón

PSC

Sra. Montserrat Jiménez Molina

PSC

Sr. Josep Martínez Valencia

PSC

Sr. Iván Sanz Pérez

PSC

Sra. Maria Encarnación Rodrigo Morales

PSC

Sr. Antonio Rodríguez Yañez

PSC

Sra. María José Granados Martínez

PSC

Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo

AEB

Sra. María Teresa Carceller Labaleta

AEB

Sr. Alvaro José Pacheco Comino

AEB

Sra. Ruth Escolà Sánchez

AEB

Sr. Miquel Rodríguez Rosillo

AEB

Sra. Elisabet Ruiz Romero

BeC-E

Sr. José Pérez Jiménez

BeC-E

Sra. María Pilar Paz Sierra

BeC-E

Sra. Saray Muñoz Contreras

PP

Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns que certifica, i l’interventor
senyor Raúl López Borras.
Una vegada verificada pel Secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es
compleix l’assistència mínima d’un terci del número legal de membres, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent
ordre del dia:
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

ACTA DEL PLE

Eva María Menor Cantador (2 de 2)
alcaldessa
Data Signatura: 07/10/2015
HASH: b20e609d12f3ec2696152ef7a098b891

Hi concorren els regidors següents:

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

El Ple de la corporació quan son les 18:32 hores, es reuneix a la sala de sessions de
l'edifici de l'Ajuntament, en sessió extraordinària sota la presidència de la Sra. Eva
Menor Cantador.
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Carmen Coll Gaudens (1 de 2)
secretària municipal
Data Signatura: 06/10/2015
HASH: 023b45dc9f02d077de578c7e5bcc065a

expte. 1558/2015

1. Donar de compte les Resolucions d'Alcaldia referides al Cartipàs Municipal
2015/2019
2. Periodicitat sessions Ple Municipals
3. Periodicitat sessions Junta de Govern Local
4. Constitució dels grups polítics Municipals
5. Aportació grups polítics Municipals
6. Creació i composició de les comissions informatives i Comissió Especial de
Comptes
7. Règim retributiu / Dedicació regidors

Es dona compte de les resolucions de l'Alcaldia de cartipàs municipal 2015/2019, que
a continuació es transcriuen:
Resolució núm. 2015-0459, de 18 de juny de 2015. de designació de Tinents
d'Alcaldessa i delegació de funcions:
“I. Identificació de l’expedient

ACTA DEL PLE

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA REFERENTS AL
CARTIPÀS MUNICIPAL 2015/2019

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

8. Designació Representant Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona

II. Relació de Fets
Un cop celebrades les Eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015
de 30 març, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la
nova organització municipal i, en particular, a la designació dels Tinents d’Alcalde.
III. Fonaments de dret
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb el que preveu l’art 55
del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el l Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 46, 47, 48 del RD 2568/1986, de
28 de novembre, que aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic dels Ens Locals, la designació dels Tinents d’Alcalde es competència d’aquesta
Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament mitjançant Decret, entre els
membres de la Junta de Govern local.
RESOLC
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Expedient número 1352/2015, relatiu a Designació Tinents d'Alcaldessa i delegació de
funcions

Primer. Nomenar Tinents d’Alcalde d’aquest Ajuntament, amb assignació de les
comeses previstes a l’article 47 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic dels ens locals, i amb l’ordre que s’indica, als regidors que formen part de la
Junta de Govern següents:
·

Tinent d'alcaldessa primer: Rafael Moya Camarón

·

Tinent d'alcaldessa segona: Montserrat Jiménez Molina

·

Tinent d'alcaldessa tercer: Josep Martínez Valencia

·

Tinent d'alcaldessa quart: Iván Sanz Pérez

Segon. Delegar a cadascun dels tinents d'alcaldessa les següents funcions:

- Obra pública
- Via publica
- Transport i mobilitat
- Habitatge
- Medi ambient
- Parcs i jardins
- Sostenibilitat i estalvi energètic
- Salut ambiental

ACTA DEL PLE

- Serveis i manteniment

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

a)
Tinent d'alcaldessa primer: direcció, inspecció i impuls de l'Àrea de Territori,
integrada pels següents serveis:

- Promoció econòmica i comerç

b)
Tinent d'alcaldessa segona: direcció, inspecció i impuls de l'àrea de Serveis
Centrals
- Hisenda
- Gestió del Patrimoni i Locals
- Compres
- Contractació i serveis jurídics
- Recursos humans i prevenció de riscos laborals
- Informàtica i noves tecnologies
- Serveis Generals
- Oficina d’Atenció ciutadana
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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- Planificació urbanística

- Oficina municipal d’Informació i consum
c)
Tinent d'alcaldessa tercer: Direcció, inspecció i impuls de l'àrea de Presidència
integrada pels següents serveis:
- Participació ciutadana
- Oficina del pressupost participatiu
- Comunicació
- Transparència i bon govern
- Avaluació de polítiques públiques
- Seguretat ciutadana

ACTA DEL PLE

d) Tinent d'alcaldessa quart: direcció inspecció i impuls de l'Àrea d'Acompanyament
a les persones, integrada pels següents serveis:
- Cultura
- Joventut
- Esports
- Igualtat
- Infància
- Petita infància

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

- Ciutadania, convivència i civisme

- Cooperació
- Gent gran i dependència
- Inserció laboral i ocupació
- Salut i hàbits saludables
- Educació
Tercer. A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan tingui que absentar-se del terme
municipal, establirà, mitjançant Resolució, la durada de la seva absència, designant al
Tinent d’Alcaldessa que hagi d’assumir les seves competències.
De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda
pel Primer Tinent d’Alcaldessa i, en el seu defecte per qualsevol dels altres Tinents
d’Alcaldessa establerts en els llocs successius que es trobin presents, els quals
hauran de donar compte d’això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix
dia pugui actuar com Alcalde/ssa Accidental més d’un d’ells.

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

Quart: Notificar la resolució als regidors interessats.
Cinquè: Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió
que se celebri.
Sisè: Ordenar la publicació del contingut de la resolució al Butlletí Oficial de la
Província.
Ho mana la senyora Eva Menor Cantador, alcaldessa de l'Ajuntament de Badia del
Vallès, del qual com a secretària en dono fe. Document signat electrònicament al
marge”.
Resolució núm. 2015-0475 de 18 de juny de 2015 de delegacions de regidors

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015
de 30 de març, i, constituït el nou Ajuntament, i amb l’objecte de dotar d’una major
celeritat i eficàcia a l’actuació municipal.
III. Fonaments de dret
En ús de les facultats que li confereixen els arts 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i altra legislació concordant procedir a
l’establiment d’un règim de delegacions de competències de caràcter general a favor
de diferents Regidors.
En conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència anteriorment, aquesta
Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins
dels supòsits previstos per l’art. 21.3 de la Llei Reguladora de las Bases de Règim
Local i per l’article 13 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim Jurídic de les
Administracions públiques i Procediment administratiu Comú, en els quals es regulen
les competències que no poden ser objecte de delegació.
RESOLC
Primer. Delegar a favor dels regidors i regidores que a continuació es relacionen les
comeses específiques, amb facultats per a la direcció de programes i proposta de
resolució als òrgans competents de les regidories següents:
a)
Regidories d'Obra pública, Serveis i manteniments, Via pública, Transport i
mobilitat, Habitatge, Medi ambient, Parcs i Jardins, Salut ambiental i Planificació
urbanística integrades a l’Àrea de territori: Sr. Rafael Moya Camarón.
b) Regidoria de Sostenibilitat i Estalvi energètic integrada a l’Àrea de Territori: Sr.
Antonio Rodríguez Yañez.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

ACTA DEL PLE

II. Relació de fets
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Expedient número 1352/2015, relatiu a la Delegació als Regidors

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

“I. Identificació de l'expedient

c) Regidoria de Promoció econòmica i Comerç integrada a l’Àrea de Territori; Gestió
de Patrimoni i locals integrada a l'Àrea de Serveis Centrals: Sra. Encarnación Rodrigo
Morales.
d) Regidories d'Hisenda, Compres, Contractació i Serveis jurídics, Recursos humans
i Prevenció de riscos laborals, Informàtica i noves tecnologies, Serveis Generals,
Oficina d’Atenció ciutadana, Oficina municipal d’Informació i consum integrades a
l’Àrea de Serveis Centrals: senyora Montserrat Jiménez Molina.

h) Regidoria d’Esports, integrada a l’Àrea d'Acompanyament a les persones: senyor
Josep Martínez Valencia.
i)
Regidories de Joventut, Infància, Petita Infància, Cooperació, Educació, Salut i
Hàbits Saludables, Integrades a l’Àrea d'acompanyament a les persones: senyor Iván
Sanz Pérez.
j) Regidories de Inserció laboral i Ocupació, Integrades a l’Àrea d'Acompanyament a
les persones: senyora Encarnación Rodrigo Morales.
Segon. Comunicar aquesta resolució a tots els interessats i a les Àrees.
Tercer. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió
extraordinària que es convoqui, en compliment del que preveu l’article 38 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Quart. Publicar al Butlletí Oficial de la província.
Ho mana la Sra. Eva Menor Cantador, Alcaldessa de l’Ajuntament de Badia del Vallès,
del que com a secretària en dono fe”.
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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g) Regidoria de Cultura, integrada a l’Àrea d'acompanyament a les persones: senyor
Antonio Rodriguez Yañez.

ACTA DEL PLE

f)
Regidories de Benestar social, Gent gran i dependència, Igualtat, integrades a
l’Àrea d'Acompanyament a les persones: senyora Mª José Granados Martínez.

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

e)
Regidories de Participació Ciutadana, Oficina del pressupost participatiu,
Comunicació, Transparència i Bon govern, Avaluació de polítiques públiques,
Seguretat ciutadana, Ciutadania, Convivència i Civisme integrades a l’Àrea de
Presidència: senyor Josep Martínez Valencia.

Resolució núm. 2015-0458, de 18 de juny, de composició de la Junta de Govern Local:
“I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1352/2015, relatiu a la Composició de la Junta de Govern Local.
II. Relació de fets
Un cop celebrades les Eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015
de 30 març, i constituït el nou ajuntament, es fa necessari procedir a l’establiment de la
nova organització municipal i, en particular, a la constitució de la Junta de Govern
local.

RESOLC
Primer. Constituir la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipals de caràcter
resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents:
·

Eva Menor Cantador, que ostentarà la Presidència

·

Rafael Moya Camarón, Tinent d'alcaldessa primer

·

Montserrat Jiménez Molina, Tinent d'alcaldessa segona

·

Josep Martínez Valencia, Tinent d'alcaldessa tercer

·

Iván Sanz Pérez, Tinent d'alcaldessa quart

Segon. Que es notifiqui la designació a cadascun dels regidors nomenats i als caps de
les diferents àrees municipals.
Tercer. Que es doni compte de la resolució al Ple de la corporació i publicar-lo al
Butlletí Oficial de la Província.
Ho mana i signa la senyora Eva Menor Cantador, alcaldessa de l’Ajuntament de Badia
del Vallès, del que com a Secretaria en dono fe”.
Resolució núm. 2015/0468, de Delegacions a la Junta de Govern Local i regidors:
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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En conformitat amb el que disposen els articles 20.1 b) i 23 de l’esmentada llei, en
concordança amb les previsions dels articles 48 i 54 del Decret legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel qual s’aprova el l Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i demés legislació complementària, en aquest Municipi és obligatòria la
constitució de la Junta de Govern Local, per tenir una població de dret superior a 5.000
habitants.

ACTA DEL PLE

En exercici de la potestat d’autoorganització que l’art 4.1 a) de la Llei 7/1985 , de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, reconeix a aquesta Entitat.

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

III. Fonaments de dret

“I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1352/2015, relatiu a les Delegacions a la Junta de Govern Local i
Regidors.
II. Relació de fets
Atès que , amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal,
aquesta Alcaldia considera necessari, procedir a l’establiment d’un règim de
delegacions de competències a favor de la Junta de Govern Local, i dels diferents
Tinents d’Alcalde i/o Regidors.

Atès que en conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència anteriorment,
aquesta Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions sempre i quan no es
trobin dins dels supòsits previstos per l’article 21.3 de la Llei Reguladora de les Bases
de Règim Local,article 13.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 53.3 del Decret
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, en els quals es regulen les competències que no poden ser
objecte de delegació.
RESOLC

ACTA DEL PLE

En conformitat amb el que confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, art. 53.3 del Decret legislatiu 2/2003
de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i altra legislació concordant,

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

III. Fonaments de dret

a) Atorgar llicències i l’aprovació de les liquidacions que correspongui, tret que les lleis
sectorials ho atribueixin expressament al Ple o s’hagi delegat a un altre òrgan.
b) Sancionar les faltes de desobediència a l’autoritat municipal o per infracció
d’ordenances municipals, tret que s’hagi delegat expressament a uns altres òrgans.
c) Nomenar funcionaris i contractar el personal laboral, autoritzant i disposant la
despesa corresponent
d) Resoldre sancions de personal de caràcter greu, i les molt greus que no impliquin
acomiadament de personal laboral o separació del servei de funcionaris.
e) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i plantilla aprovats pel
Ple, i bases proves selectives i concursos de provisió de llocs de treball.
f) Declarar les situacions administratives del personal i també la jubilació.
g) Distribuir retribucions complementàries no fixes i periòdiques.
h) Gestió econòmica d'acord amb el pressupost, autoritzar i disposar despeses, i
reconèixer obligacions fins a un import igual o inferior al 10 % dels recursos ordinaris
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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Primer. Delegar a la Junta de Govern Local les següents atribucions de l’alcaldia:

del pressupost.
i) Aprovar padrons i liquidacions fiscals, tret d’aquelles la gestió de les quals estigui
delegada al ORGT de la Diputació de Barcelona.
j) Sol·licitar, acceptar i justificar les subvencions, així com aprovació dels seus
instruments de formalització.
k) Contractació d'obres, subministraments, serveis, gestió de serveis públics,
administratius especials i contractes privats quan el seu import no superi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost, ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000€.
També els plurianuals de durada no superior a 4 anys, si l'import acumulat no supera
el percentatge del 10%, referit al primer exercici, ni els 6.000.000 €.

m) Autoritzar contractes d'arrendament i totes les modificacions respecte als mateixos,
o altres situacions que afectin el dret de possessió dels locals comercials patrimoni de
l’Ajuntament.

o) Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament
general no atribuïts al Ple, instruments de gestió urbanística i projectes d'urbanització.
Segon. Delegar a favor del tinent d’alcaldessa primer, Sr. Rafael Moya Camarón, les
atribucions següents:
a)

Presidir la Comissió Informativa de Territori.

b)

Atorgar llicències d’obres menors i aprovar la liquidació que correspongui.

ACTA DEL PLE

n) Aprovar projectes d’obres i de serveis dels que sigui competent per a la seva
contractació i previstos al pressupost.

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

l) Concessió de béns, adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial i alienació de patrimoni si el seu valor no supera el 10 % dels recursos
ordinaris del pressupost ni 3.000.000 €.

d)

Atorgament de llicencies de gossos perillosos

e)
Incoar els expedients i acordar les sancions per infraccions del Reglament de
Tinença d’animals de Companyia, així com tots els actes administratius que es derivin
de la tramitació del procediment sancionador.
f) Incoar els expedients i acordar les sancions per infraccions del Reglament municipal
del mercat, així com tots els actes administratius que es derivin de la tramitació del
procediment sancionador
Tercer. Delegar a favor de la Tinent d’alcaldessa segona, Sra. Montserrat Jiménez
Molina, les atribucions següents:
a)
Presidir la Comissió Informativa de Serveis Centrals, així com la mateixa
Comissió quan actuï com a Comissió Especial de Comptes.
b)

Incoar els procediments sancionadors i acordar les sancions per faltes lleus de
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Codi Validació: 96RRKNWF762XJNE4HJYR2Y96Q | Verificació: http://badiadelvalles.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 28

c)
Autoritzar l’ocupació temporal de la via pública i aprovar la liquidació que
correspongui.

tot el personal inclòs en plantilla de l’Ajuntament.
c)
Resoldre les sol·licituds de permisos, adscripció temporal d’efectius, i totes les
incidències que es derivin de l'exercici de drets personals en aplicació del conveni o
pactes de treball que s’hagin subscrit i siguin vigents, i autoritzar, disposar i reconèixer
les obligacions corresponents.
d)

Aprovar els calendaris anyals de vacances.

e) Concedir les targetes d’aparcament per a persones amb disminució i altres
mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
f)

Autoritzar les reserves d’aparcament de minusvàlids

Quart. Delegar a favor del Tinent d'alcaldessa tercer, Sr. Josep Martínez Valencia, les
atribucions següents:

a) Presidir la Comissió Informativa de l'Àrea d'acompanyament a les persones,
Sisè. Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en el termes i dins dels límits
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un
altre òrgan o regidor.
Les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia
com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de
l’exercici de la delegació, sent per tant aquestes, executives i presumptament
legítimes, i contindran de forma expressa la indicació que s’adopten en exercici de les
atribucions delegades per l’alcalde en el present Decret.
Quan les resolucions no siguin de tràmit s’hauran de considerar definitives en via
administrativa als efectes que els interessats puguin exercir les accions procedents.
Setè. Notificar aquesta resolució als designats, que es considerarà acceptada
tàcitament, excepte manifestació expressa en contra.
Vuitè. Donar compte al plenari i publicar al Butlletí Oficial de la Província i taulell
d’anuncis de l’Ajuntament, sens perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de
la signatura de la Resolució per part de l’alcaldessa.
Ho mana i signa l’alcaldessa, senyora Eva Menor Cantador, de la que com a secretària
en dono fe”.
Ajuntament de Badia del Vallès
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Cinquè. Delegar a favor del Tinent d'Alcaldessa quart, Sr. Ivan Sanz Pérez, les
següents atribucions:

ACTA DEL PLE

b) Acordar les sancions per infraccions de trànsit i resoldre’n les reclamacions

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

a) Presidir la Comissió Informativa de l'Àrea de Presidència

Resolució núm. 2015/0467, de designació de representant del Consorci de
Normalització Lingüística:
“I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1352/2015, relatiu a RESOLUCIÓ REPRESENTANT CONSORCI
DE NORMALITZACIÓ
II. Relació de fets

Com a membre integrant de l’esmentada Entitat, correspon a aquest municipi designar
un representant municipal en el Consorci.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment em confereix la
legislació,
RESOLC
Primer. Designar al Sr. Ivan Sanz Pérez, Tinent d’alcalde de l’àrea d’acompanyament a
les persones i Regidor d'educació com a representat en el Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Segon. Comunicar aquest acord al interessat i al Consorci per a la Normalització
Lingüística, pel seu coneixement i efectes.
Ho mana l'alcaldessa senyora Eva Menor Cantador, de la que com a secretària en
dono fe”.
Resolució núm. 2015/0465, de nomenament personal eventual.
“I. Identificació de l'expedient
Expedient número 1352/2015, relatiu al nomenament de personal eventual.
II. Relació de fets
La plantilla de personal municipal defineix els lloc codi 300201 (Cap de Gabinet
d’Alcaldia), com a funcionari eventual, que actualment es troba vacant.
Ajuntament de Badia del Vallès
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En compliment d’allò que disposa l’article 38.c del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre. En conformitat amb els seus Estatuts Reguladors,
aquest Municipi forma part del Consorci de per a la Normalització Lingüística.

ACTA DEL PLE

III. Fonaments de dret

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

Un cop celebrades les Eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015,
de data 30 de març de 2015, el passat 24 de maig de 2015, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir al nomenament dels representants municipals en
els òrgans col·legiats de les Entitats supramunicipals de les quals el municipi de Badia
del Vallès forma part.

III. Fonaments de dret
De conformitat amb el que disposa l’art 12 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l'Estatut
Bàsic de l'Empleat Públic.
En virtut de les facultats atorgades per Llei a aquesta Alcaldia.
RESOLC
Primer. Nomenar com a funcionària eventual amb les característiques que es
relacionen a continuació, amb efectes de 13 de juny de 2015 a la senyora Maria del
Mar Medina Ponce:

·
Dirigir i establir, sota la supervisió de l'equip de govern, la política de personal i
econòmica de l'organització administrativa, així com l'organització de les diferents
àrees funcionals.
·
Dissenyar les estratègies i procediments en matèria de gestió dels àmbits
funcionals de l'organització l'Ajuntament, a partir de les directrius i programes polítics
de l'equip de govern.
·
Coordinar i supervisar el treball dels tècnics responsables dels diferents àmbits
funcionals, realitzant el seguiment de les actuacions que es van desenvolupant i el
control de l'assoliment dels objectius establerts.

ACTA DEL PLE

Segon. Desenvoluparà les funciones següents:

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

- Lloc codi 300201 (Cap de Gabinet d’Alcaldia), Grup A , subgrup A1, CD 30, NCE
1122,20 €

·
Assessorar l'estament polític per a la concreció de les directrius i polítiques a
desenvolupar, procurant un sentit global de l'actuació de l'organització amb els seus
recursos humans i econòmics.
·
Coordinar l'execució de les directrius i polítiques programades en els diferents
àmbits funcionals, determinant prioritats i, amb els corresponents responsables,
analitzar els impactes resultants de la consecució dels diferents objectius establerts.
·
Actuar d'interlocutor entre l'organització política i l'organització administrativa
per a la direcció, orientació i seguiment de l'execució de les actuacions municipals,
rebent i transmetent la informació dels resultats que es van assolint així com les
incidències i/o observacions que es produeixin en l'organització administrativa i/o
política.
Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats, i al departament de personal.
Quart. Publicar aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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·
Plantejar, impulsar i supervisar els objectius a curt, mig i llarg termini per als
diferents àmbits funcionals de l'organització.

coneixement al Ple a la propera sessió que celebri.

Seguidament l'alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup
municipal de l'Alternativa d'Esquerres, que diu: “Gràcies senyora Alcaldessa, com ha
assenyalat el nou Tinent d'alcalde la modificació més significativa, o així ho entenem
nosaltres, és la creació d’una nova tinença d'alcaldia i nosaltres demanem si aquesta
ciutat necessita un increment de tres a quatre tinences d'alcaldia. Badia necessita una
nova tinença d'alcaldia per la delegació de les atribucions de l'alcaldessa? La nostra
pregunta és, si amb aquest nou cartipàs municipal que és fa perquè el govern
s'organitzi i doni respostes a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes. Nosaltres ens
preguntem si aquest govern està millor organitzat tal i com se'ns planteja, perquè ens
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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El Área de Presidencia, una gran apuesta de esta nueva legislatura. Queremos que
esta área sea el eje central en cuanto a participación ciudadana. Para esto se traslada
a esta área la regidoria de Participación Ciudadana. Se crea la oficina del presupuesto
participativo. Apostamos por la participación ciudadana pero de todos y de todas los
vecinos, no sólo de unos cuantos. Como novedad incorporamos la regidoria de
Avaluació de Polítiques Públiques para evaluar de manera rigurosa las políticas
públicas que se estan llevando a cabo desde el Ayuntamiento, la manera de valorar
realmente la eficiencia y eficacia de las políticas públicas no puede ser otra que a
través de una rigurosa evaluación. Dentro de esta nueva área encontramos también
comunicación transparéncia y buen gobierno, de nada sirve llenarse la boca de
transparencia y buen gobierno si no se comunica de manera clara y concisa al
ciudadano, y por eso nuestra apuesta de incluir en este área esta regidoria.
Ciudadania, convicencia y civismo completan este área junto con Seguiridad
Ciudadana. Entendemos que tenemos que resolver de manera coordinada los
problemas que puedan aparecer de convivencia y civismo de la mano de la
participación ciudadana, para redefinir utilización de espacios públicos, etc. De la
mano de la Seguridad Ciudadana con una policía de proximidad y al servicio del
ciudadano. El resto de áreas como Territorio y Servicios Centrales permanecen
básicamente como en la anterior legislatura”.

ACTA DEL PLE

L'alcaldessa obre el torn de paraules i la dona al senyor Rafael Moya, Tinent
d'alcaldessa primer, que diu: “Cartipàs Municipal. Apostamos por la creación de cuatro
áreas: Área de Territorio, Área de Servicios Centrales, Área de Presidencia y Área
d'acompanyament a les persones. Dos novedades respecto a la anterior legislatura, el
Área d'acompanyament a les persones no se trata de un simple cambio de
denominación del área como puede parecer, queremos instaurar el concepto de
acompanyament a les persones porque creemos firmemente que la tarea del
Ayuntamiento a través del trabajo realizado en este área, no es solamente ofrecer
servicios, sino acompañar a los vecinos y vecinas a través de un largo recorrido.
Acompañar a los padres y madres en el proceso pre-parto, acompañar en la pequeña
infancia, infancia, en la educación, en la etapa de juventud, acompañar en la inserción
laboral, en la ocupación, acompañar en temas de salud y hábitos saludables, en la
cultura, en el deporte, acompañar a nuestros vecinos y vecinas cuando son grandes a
través de las políticas de gent gran y dependencia, y acompañar cuando aparecen las
dificultades a través de Benestar Social.

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

Ho disposa l’alcaldessa senyora Eva Menor Cantador de la que com a secretària en
dono fe”.

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

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

Seguidament l'alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz regidora del grup
municipal de Badia en Comú que diu: “En primer lugar queremos valorar la apuesta del
equipo de gobierno por la participación ciudadana, uno de los reclamos que tantas
luchas nos ha llevado en este pleno y los diversos plenillos. Queríamos manifestar que
a pesar de ser un cartipàs que está hecho por el equipo de gobierno, por las
necesidades que el propio equipo de gobierno tiene, hemos visto algunas
incoherencias sobre la composición de las diferentes áreas, como la inclusión de la
oficina de atención ciudadana dentro del área de Servicios Centrales, y no en el área
de Presidencia como nosotros a nuestro entender lo hubiéramos hecho, eso lo
haríamos para mantener abajo la misma dirección que la oficina del presupuesto
participativo y participación ciudadana, transparencia y buen gobierno. En esta línea
Seguridad Ciudadana está en el área de Presidencia y debería estar a nuestro
entender en Servicios Centrales para estar bajo la misma dirección que Recursos
Humanos y prevención de riesgos laborales. Desde Badia en Comú encontramos a
faltar las funciones de inmigración y nueva ciudadanía dentro del área de Presidencia ,
y siempre separándola de convivencia y civismo. En tercer lugar en el organigrama
que tenemos a nuestra disposición el Tercer Teniente de alcalde tiene delegada la
máxima responsabilidad en el área de Presidencia, pero tendrá que reportar su trabajo
al Cuarto Teniente de alcalde como regidor de deportes. Entonces aquí creemos que
puede haber un cruce de jerarquías o que pueda generar ineficiencia o malos
entendidos o mal funcionamiento dentro del servicio del mismo, y puede darse el caso
que el alcalde en funciones tuviese que dar explicaciones al Cuarto Teniente de
alcaldía. No nos parece lógico pero supongo que a lo mejor no lo hemos entendido, o
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L'alcaldessa intervé i diu: “Només per fer un aclariment. Nosaltres no ens organitzem
en funció de las necessitats que té aquest grup, ens organitzem en funció de la
disponibilitat de persones que té aquest grup com a la resta de grups, no és el mateix
l'organització que pot tenir l'AEB amb dos regidors, que amb tres, amb quatre o amb
cinc, de la mateixa manera els regidors de govern igual, en el moment que hi ha més
regidors de govern que no ho decidim nosaltres ho decideix la ciutadania amb el seu
vot, ens organitzem d'una manera o d'un altre. Com be vostè ha dit la creació d'una
tinença d'alcaldia amb el tema de participació ciutadana, avaluació de polítiques
públiques, comunicació transparència, govern obert, jo crec que té l'entitat suficient
com per ser una tinença d'alcaldia pròpia amb una responsabilitat pròpia
independentment de l'alcaldia. Crec recordar que fa quatre anys feien tot el contrari,
deien que no entenien com que havia coses que es feien al càrrec directe a l'alcaldia,
bueno cada època ens organitzem d'una determinada manera, en funció de les
polítiques i dels programes electorals de cadascú dels equips de govern, no pas
necessitats de grups sinó de programes electorals, de polítiques i evidentment del
número de persones que tenim cada grup en cada moment”.

ACTA DEL PLE

dona la sensació que vostès s'organitzen en base als regidors que tenen i no pas a les
necessitats dels ciutadans i ciutadanes. Igualment, pensem que l'organització d'aquest
cartipàs, és una organització bastant poc clara pels ciutadans, com bé ha assenyalat el
senyor Moya no basta ser transparent si després els ciutadans no ho entenen, i
nosaltres el que veiem és una falta de claredat, veiem un cartipàs una mica confós,
perquè hi ha persones que estan assignades a diferents àrees i creiem que això a
l'hora de prendre decisions serà una dificultat. Amb tot, volem saludar l'aposta que fa el
govern per la participació ciutadana i desitgem com s'assenyalat que sigui per a tots i
totes. Gràcies”.

L’alcaldessa respon al senyor Duran: “En qualsevol cas estava en el nostre programa
electoral”.
L’alcaldessa diu: “Doncs passem al punt número dos, com aquest punt no es vota, és
un donar compte, passem al punt número dos, periodicitat sessions ple municipal”.
2. PERIODICITAT SESSIONS PLE MUNICIPAL
La secretària llegeix la proposta referida a la periodicitat de les sessions del ple.
La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, regidor del PSC, que
diu: “La propuesta del equipo de gobierno es mantener las sesiones de pleno una vez
al mes, el último miércoles de mes, pese a que la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las bases de régimen local, permite la celebración de un pleno cada dos meses
como mínimo, creemos que es necesario para el buen funcionamiento y mejorar la
Ajuntament de Badia del Vallès
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A continuació l'alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup
municipal de l'Alternativa d'Esquerres per Badia que diu: “Agrair a l'alcaldessa el
comentari, que és el que també anàvem a fer, que atribuïm simplement a la novetat de
la creació del nou consistori. Més enllà d'això i per contestar les paraules que ha tingut
l'alcaldessa . Sí que és cert, que cadascú s'organitza en funció dels regidors que té,
l'AEB ho fa, però la diferència és que aquesta organització no repercuteix a les arques
municipals, vostè ha dit que això és el que ha volgut, això és el que ha decidit la
ciutadania i nosaltres el que li preguntem si és que la ciutadania li ha demanat que
creés una nova tinença d’alcaldia. Gràcies”.

ACTA DEL PLE

L'alcaldessa intervé i diu: “Només fer un prec als grups, en el ordre de paraules, com
que normalment l'ordre de paraules dels diferents grups son en funció del número de
regidors en el moment que jo demano paraules, si us plau que tothom les demani per
després continuar en l'ordre que tenim dels grups”.

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

a lo mejor esto no se da, no lo sabemos. Encontramos a faltar también una concejalía
de lucha contra la violencia de género, la regidoria de Bienestar Social, gent gran e
igualtat nos parece demasiado amplia y lo mejor sería poner de manifiesto la intención
política de priorizar propuestas para acabar con cualquier tipo de violencia de género.
Opinamos lo mismo en la cuestión de la pobreza energética. Tal y como estamos
viendo la creación de una concejalía propia que trabaje con los afectados sobre la
pobreza energética para impedir los cortes de los suministros y la pobreza energética
es un imperativo para esta próxima legislatura. Con esta propuesta dejaríamos claro
una intencionalidad política de manera explícita y manifiesta de intentar erradicar este
problema. Encontramos un desequilibrio entre responsabilidades de diferentes
regidores y regidoras del gobierno municipal, no así las respectivas atribuciones. Estos
desequilibrios deberían ser corregidos a través de un cartipacio municipal más
equilibrado entre responsabilidades y remuneraciones, y más o menos esto es lo que
hemos podido apreciar a groso modo. Gracias.”

comunicación y transparencia con el ciudadano una sesión ordinaria mensual”.

“I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1352/2015, relatiu a PERIODICITAT SESSIONS DEL PLE
MUNICIPAL
II. Relació de Fets
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades per Reial Decret 233/2015 de 30
de març, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou Ajuntament, es fa
necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament Orgànic
Municipal, a l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple.
III. Fonaments de dret
Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 19 del Reglament Orgànic
Municipal, el Ple, que segons la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, pot celebrar sessions ordinàries o extraordinàries, celebraran en tot cas
les sessions ordinàries amb periodicitat de 2 mesos com a mínim.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb el que disposa l’article 38 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l’article
46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i amb
l’article 19 del Reglament Orgànic Municipal, proposa al Ple de l’ Ajuntament l’adopció
dels següents acords:

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

ACTA DEL PLE

S’aprova per unanimitat el següent acord:
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L’alcadessa intervé i diu: “Gràcies. En qualsevol cas això no té a veure amb les
periodicitat dels plens, però ja ho vam acordar a la junta de portaveus d’iniciar un
procés de modificació del ROM. Doncs passem a la votació”.

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, que diu: “Gràcies.
Nosaltres... és aqui quan es vota o es després?”. La senyora alcaldessa respon:
“Després de les paraules ja dic ara passem a la votació”. La senyora Ruiz diu: “I quan
es vota es pot argumentar?” i la senyora alcaldessa respon “s’argumenta prèviament,
ara és el moment d’argumentar el seu sentit de vot”. La senyora Ruiz diu: “Vale,
nosaltres volem argumentar que des de Badia en Comú creiem que cal actualitzar el
ROM en diferents aspectes respecte al funcionament dels “plenillos” en la possibilitat
d’intervencions d’associacions i persones individuals a les comissions informatives, els
drets i deures dels ciutadans i els càrrecs electes. Des de BeC aprofitarem l’avinentesa
per demanar la necessària modificació que ens cal des del nostre punt de vista del
nostre ROM. Gràcies”.

Primer. Establir que les sessions del Ple de la Corporació que es celebraran amb
caràcter ordinari tindran lloc l’últim dimecres no festiu, de cada mes, a les 18:30 hores,
en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.
Segon. Facultar a la senyora alcaldessa, assistida per la Junta de Portaveus per
suspendre la celebració del Ple Ordinari, com a conseqüència dels períodes
vacacionals o altres eventualitats, quan això no menyscabi la gestió dels assumptes
municipals, així com per a posposar o avançar els dies i hores de celebració de les
sessions ordinàries del Ple quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un període
vacacional o altres circumstàncies suficientment motivades.
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els Regidors afectats i a les Àrees municipals,
pel seu coneixement i efectes.

La senyora alcaldessa dona pas a la votació i l'acord s'aprova amb 9 vots a favor (8
PSC, 1 PP), i 8 abstencions (5 AEB, 3 BeC)
“I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1352/2015, relatiu a PERIODICITAT SESSIONS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
II. Relació de Fets
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades per Reial Decret 233/2015 de 30
de març, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou Ajuntament, es fa
necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament Orgànic
Municipal
III. Fonaments de dret

Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, regidor del PSC, que
diu: “Sí, solamente decir que mantendremos las Juntas de Gobierno Local de manera
semanal para dotar de más flexibilidad y agilidad a la organización. Esto permite la
aprobación de temas de manera semanal, donde tiene delegadas las competencias la
Junta de Gobierno”.

ACTA DEL PLE

La secretària llegeix la proposta referida a la periodicitat de les sessions de la junta de
govern local.

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

3. PERIODICITAT SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

De conformitat amb el que disposen l’article 46 de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora
de les bases del règim local, article 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 18 del
Reglament Orgànic Municipal, en relació a la periodicitat i hora de celebració de la
Junta de Govern Local, proposo al Ple l’adopció del següent acord:

4. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
La secretària llegeix la proposta referida a la constitució dels grups polítics municipals.
Vist que ningú sol·licita la paraula en aquest punt, la senyora alcaldessa dona pas a la
votació.
S’aprova per unanimitat el següent acord:
“I. Identificació de l’expedient
Expedient número
MUNICIPALS

1352/2015,

relatiu

a

CONSTITUCIÓ

GRUPS

POLÍTICS

II. Relació de Fets
Atès que per part dels regidors de la corporació s’ha comunicat a aquesta alcaldia la
voluntat de constituir diferents grups municipals.
III. Fonaments de dret
De conformitat amb el que preveu l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim Local i 46 del Reglament
Ajuntament de Badia del Vallès
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Tercer. Comunicar aquest acord a tots els caps dels diferents serveis municipals, pel
seu coneixement i efectes.

ACTA DEL PLE

Segon. Facultar a la senyora alcaldessa per a suspendre la celebració de les sessions
de la Junta de Govern Local del mes d’agost i per alternar les de Setmana Santa i
Nadal, com a conseqüència dels períodes vacacionals, quan això no menyscabi la
gestió dels assumptes municipals, això com a posposar o avançar el dia i hora la
celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, dins de la mateixa
setmana de la seva celebració, qual el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un
període vacacional o altres circumstàncies suficientment motivades.

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

Primer. Que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que han de tenir lloc
cada set dies, es celebrin els divendres a les 13 hores, per a la qual cosa queda
expressament facultada per aquest Ple.

orgànic municipal en relació amb la constitució dels grups polítics municipals.
Per tot això, s’acorda:

Grup municipal Socialista

•

Grup municipal de l'Alternativa d'Esquerres per Badia

•

Grup municipal de Badia en comú

•

Grup municipal del Partit Popular

5. APORTACIÓ GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, regidor del PSC, que
diu: “La propuesta del grupo municipal socialista, es mantener las retribuciones igual
que en la anterior legislatura, dotando a los grupos de los medios suficientes para que
puedan llevar a cabo su tarea. Ochocientos noventa euros por grupo, mas diez euros
por regidor, existiendo una diferencia de setenta euros entre el grupo que más percibe
y el que menos, aunque la propuesta de algún otro grupo sea diferente. Entendemos
que esta aportación no tiene que ser un handicap para los grupos minoritarios, no
puede estar grabada por el número de regidores, de otra manera, lo que estaríamos
primando es el beneficio a los grupos mayoritarios y condenando a la precariedad a
los grupos minoritarios. Entendemos que indistintamente del número de regidores,
todos los grupos tienen que estar dotados de manera suficiente para poder llevar a
cabo su tarea. Además, esta medida supondrá un ahorro al ayuntamiento, porque
ahora existen dos grupos menos”.
La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Sara Muñoz, regidora del Partit
Popular que diu: “Gracias señora alcaldesa. El PP se abstendrá en este punto”.
A continuació la senyora alcaldessa cedeix la paraula al senyor Quim Duran, regidor
de l’AEB, qui diu: “Gràcies senyora alcaldessa. Bé l’Alternativa d’Esquerres per Badia
va presentar a la Junta de Portaveus una proposta que nosaltres entenem que és més
ajustada a la representativitat i a la proporcionalitat, en base, fonamentalment, al
treball que els grups municipals aporten al consistori i també a la ciutat. En cap cas
considerem que aquesta proposta, que es basava i es basa en un fix més baix,
comporti la precarietat en el desenvolupament de les tasques de cap grup municipal.
En tot cas, ben lluny de la intencionalitat d’aquest grup. Gràcies”.

Ajuntament de Badia del Vallès
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La secretària llegeix la proposta referida a l’aportació dels grups polítics municipals.
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•

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

Únic. Prendre raó i declarar vàlida la constitució dels següents grups polítics
municipals:

La senyora alcaldessa dona pas a la votació.
Amb 11 vots a favor (8 PSC, 3 BeC), 1 abstenció (PP) i 5 vots en contra (AEB)
s’aprova l’acord següent:
“I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1352/2015, relatiu a Aportació Grups Polítics Municipals

III. Fonaments de dret
De conformitat amb el que estableix l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, el Ple de la Corporació, podrà
assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un
component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre variable en funció del número de
membres de cadascú.

ACTA DEL PLE

Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Grups Polítics Municipals tenen dret a
disposar d’una infraestructura mínima de mitjans materials i personals per a l’exercici
del càrrec, el que, donades les possibilitats funcionals d’aquest Ajuntament, aconsella
la necessitat d’assignar una quantia econòmica de caràcter mensual en concepte
d’indemnització per les despeses realitzades en el desenvolupament de les seves
funcions.

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

II. Relació de Fets

Per acord d'aquest mateix Ple han quedat constituïts els diferents Grups municipals.
Primer. Establir amb efectes del dia 13 de juny, data de constitució de l’Ajuntament a
favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una indemnització mensual per
despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, per les quanties següents,
tenint en compte que el component fixa per cada grup és de 890 €
- Grup municipal Socialista

970 €

- Grup municipal de l’Alternativa d’Esquerres per Badia

940 €

- Grup Municipal de Badia en Comú

920€

- Grup municipal del Partit Popular

900 €

Tercer. Notificar aquest acord als grups municipals”.

Ajuntament de Badia del Vallès
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S’acorda:

6.CREACIÓ I COMPOSICIÓ COMISSIONS INFORMATIVES I COMISSIÓ ESPECIAL
DE COMPTES
La secretària llegeix la proposta referida a la creació i composició de les comissions
informatives i comissió especial de comptes.
Ningú sol·licita la paraula en aquest punt i la senyora alcaldessa dona pas a la votació.
Vots a favor: 9

Expedient número 1352/2015, relatiu a CREACIÓ I COMPOSICIÓ COMISSIÓNS
INFORMATIVES I COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
II. Relació de fets
Un cop celebrades les Eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015
de data 30 de març de 2011, el passat 24 de maig de 2015, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el
Reglament Orgànic Municipal, a la creació i composició de les Comissions
Informatives de caràcter permanent d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo
d’òrgans complementaris de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l’article 73 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, atorga a tots els
Grups Municipals integrants de la Corporació.
III. Fonaments de dret
En conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica, constituïda per els
articles 58 i 60 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (text refós de la Llei municipal
i de règim Local de Catalunya), en concordança amb els articles 134 i següents del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple de cada
Corporació determinar el nombre i la denominació d’aquestes Comissions Informatives
d’estudi i dictamen, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeir a
l’estructura de l’àmbit competencial de l’Ajuntament com quan neixin amb caràcter
temporal amb l’objecte de tractar temes específics.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en conformitat amb la legislació autonòmica abans
esmentada, en concordança amb els articles 7 i 8 del Reglament Orgànic Municipal i
Ajuntament de Badia del Vallès
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“I. Identificació de l’expedient
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Amb 9 vots a favor (8 PSC, 1 PP) i 8 abstencions (5 AEB, 3 BeC) s’aprova l’acord
següent:

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

Abstencions: 8

amb els articles 123 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, en tot allò que no s’oposi, contradigui o sigui
incompatible amb els anteriors, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents
acords:

•

Comissió Informativa de Serveis Centrals

•

Comissió informativa de Territori

•

Comissió Informativa d'Acompanyament a les persones

Segon. La Comissió Informativa de Serveis Centrals assumirà les competències que
l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
en concordança amb l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel
qual s’aprova la Refosa de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, atribueixi a la
Comissió Especial de Comptes, constituint-se a aquests efectes per a les esmentades
funcions, com a Comissió Especial de Comptes.
Tercer. Les funcions d’aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent, seran
l’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la
Junta de Govern Local i de l’Alcaldia, en aquestes dos últims casos quan aquests
òrgans actuïn per delegació d’aquell, podent intervenir també en relació amb altres
assumptes que no siguin competència del Ple de la Corporació, quan l’òrgan
competent li sol·liciti dictamen.
Quart. Aquestes Comissions a excepció de l’Especial de Comptes, celebraran reunions
ordinàries de caràcter mensual, d’acord amb el règim de sessions que cadascuna de
les Comissions estableixi en la seva sessió constitutiva.
Cinquè. Serà President de cada Comissió Informativa l’Alcaldessa o membre de la
Corporació en qui delegui i secretari el que ho sigui de l’Ajuntament o funcionari en qui
delegui.
Sisè. Comunicar aquest acord als diferents Grups Polítics Municipals, fent-los constar
que hauran de designar els seus representants en cada Comissió i quin d’ells ha de
disposar del vot ponderat en nom del grup, i notificar-ho per escrit a la secretària de
l’Ajuntament, dins del termini d’una setmana a comptar des de l’adopció d’aquest
acord. Així mateix podran designar un suplent per cada titular.
Setè. Facultar a l’alcaldessa per l’adscripció dels diferents representants dels grups
municipals a cada Comissió Informativa, un cop designats pel grup corresponent”.

Ajuntament de Badia del Vallès
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Comissió Informativa de Presidència
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•

ACTA DEL PLE

Primer. Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents:

7. RÈGIM RETRIBUTIU / DEDICACIÓ REGIDORS

La secretària llegeix el punt rectificat.
La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Elisabet Ruiz, regidora del grup
municipal de Badia en Comú, qui diu: “Gràcies, nosaltres estaríem d'acord i a favor de
modificar el ROM, per sancionar a els i les regidores que no compareguin a les
comissions informatives, juntes o sessions plenàries sense justificació i des de BeC
estaríem d'acord sempre que aprofitem aquest debat sobre la necessitat de modificar
el ROM, i fer-ho en diferents aspectes com el que abans he esmentat sobre la
participació ciutadana. També estaríem d'acord .. bueno el que no estem gaire d'acord
és el tema que ens sembla una mica excessiva els 300 euros per Ple i comissions
informatives i proposem reduir-la a 200, augmentar la retribució a la Junta de
Portaveus ordinàries i extraordinàries a 200 per mantenir la coherència entre ambdues
i no entenem el perquè s'ha de retribuir mes una comissió informativa que una junta de
portaveus, i reduir el màxim de 800 a 700 màxim, un total de 700 màxim.
I sobre l'equip de govern veiem masses dedicacions parcials i proposem un 15 % de
reducció de les retribucions dels membres del govern. Gràcies.»

Seguidament l'alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup
municipal de l'AEB que diu: «Estic una mica perplex ara mateix, perquè hi han coses
Ajuntament de Badia del Vallès
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L’alcaldessa diu: “Si, només dir que falta un afegir en l’acord i li dono la paraula a la
secretària perquè ho aclareixi”.
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La senyora alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya, regidor del PSC, que
diu: “En este punto apostamos por las asignaciones para los regidores de la oposición
por las asistencias a las juntas de portavoces, comisiones informativas, asistencias a
plenos, otros órganos colegiados, comisiones informativas extraordinarias y/o juntas
de portavoces extraordinarias. En todo caso, ningún regidor de la oposición podrá
recibir más de ochocientos euros mensuales por asistir a las diferentes reuniones. Con
respecto a la dedicación de los regidores del equipo de gobierno, creemos firmemente
en que los regidores que desempeñan tareas de gobierno, tienen que estar acogidos
todos al régimen de la seguridad social, y no cobrar indemnizaciones por asistencias a
los diferentes órganos. Esta modificación no le va a suponer un mayor desembolso
salarial neto al equipo de gobierno respecto a la anterior legislatura. En todo caso
planteamos la modificación del ROM, Reglamento Orgánico Municipal, para que todos
los regidores, tanto de gobierno como oposición, puedan ser sancionados
económicamente en caso de incumplir sus obligaciones como cargos electos, que
indistintamente del partido al que representen, no podemos olvidar que estamos al
servicio de la ciudadanía, y no a intereses partidistas o individuales, que en ningún
caso deben de servir de excusa para no trabajar por el interés de la ciudad”.

ACTA DEL PLE

La secretària llegeix la proposta referida al règim retributiu i dedicació dels regidors.

que es parlen i s'acorden en junta de portaveus i amb això anem a Ple.

Dit això, nosaltres el que hem plantejat és una manera més transparent de compensar
la dedicació dels regidors de govern perquè tenen una dedicació no només per assistir
als òrgans de govern, tenen una dedicació municipal que requereix una presència i
una dedicació activa, i nosaltres entenem que aquesta dedicació, la manera més
transparent és amb un sistema de dedicació, perquè no només assistiran a les juntes
de portaveus, no només assistiran a les comissions informatives sinó que tenen unes
competències delegades de govern. Evidentment tenim un regidor més i hem intentat
que aquest increment de un regidor de govern no suposi un cost excessiu per la ciutat,
evidentment el tenir regidors d'oposició menys també suposa un estalvi, o tenir grups a
la oposició menys també suposa un estalvi per les arques municipals, amb la qual
Ajuntament de Badia del Vallès
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Dit això també vull dir una cosa, els regidors de govern, ja ho ha dit el senyor Moya i
ho ha dit molt bé, suposa un cost salarial per regidors inferior al de la darrera
legislatura perquè hi ha una baixada del sou mig dels regidors, un altre cosa és que
s'incrementa el cost perquè tots els regidors estan incorporat al sistema de la
seguretat social, si comparem, que també aquest quadre el tenen, el que cobraven els
regidors la passada legislatura el que hem intentat fer és amb el que es cobrava
llavors partir-lo d'una manera proporcional entre els que tenim ara, es a dir, cap regidor
de govern ha vist incrementat el seu sou, tot el contrari, la majoria de regidors se'ls ha
baixat el sou per compensar i que això no suposes un increment de sou per la ciutat.
El cost total sí que suposa un increment de sou, perquè nosaltres entenem .. jo ho
explico perquè s'entengui, perquè es pot pensar que ens hem pujat el sou i no és
veritat, vull que quedi clar que en aquest cas la major part dels regidors de govern
treien al primer Tinent d'alcalde i jo mateixa han suposat una baixada de sou respecte
del que es cobrava la passada legislatura, i una baixada de dedicacions per
compensar.
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L'alcaldessa pren la paraula i diu: «Per explicar aquesta proposta i perquè no
s'entengui malament. Primer he de dir que també em quedo perplexa perquè vam fer
una Junta de Portaveus en la que vam consensuar o almenys jo ho vaig entendre així
una proposta que no és la de l'equip de govern, l'equip de govern a la Junta de
Portaveus va portar un altre, aquesta proposta que va ser inclosa a la preacta va ser la
que es va acordar o la que es va consensuar a la Junta de Portaveus darrera. Em
sobta perquè totes aquestes propostes que es fan no es van fer a la Junta de
Portaveus, amb la qual cosa ens deixa poc marge de encabir el posicionaments de
cadascun dels grups, jo ho dic perquè quedi clar que aquesta no era la proposta inicial
que nosaltres vam portar a la Junta de Portaveus, que va ser la que vam consensuar.

ACTA DEL PLE

Anem a veure, la pregunta és si la ciutat necessita més dedicació perquè el Partit
Socialista tingui més vots, és un tema que ja ha sortit abans i que ara reiterem. Anem a
veure, nosaltres des de l'AEB no estem per la precarietat laboral i entenem que una
persona que fa una feina ha d'estar retribuïda, el que qüestionem és el tant per cent de
dedicació i sobre tot el cost que això li comporta a la ciutat, perquè el senyor Rafa
Moya diu que això no comportarà un cost per a la ciutat i nosaltres tenim un excel que
ens ha passat l'equip de govern on aquest increment segons diu aquí, son les seves
dades, 28.686, se que es cert que vostè em dirà que hi ha un estalvi del càrrec de
confiança, perquè vostès, i nosaltres ho celebrem, passen de dos càrrecs de confiança
a un, i el compromís de no contractar-ne cap durant aquest 2015, però estem parlant
ara per ara, de regidors electes. Estem parlant del cost dels regidors electes. I és
evident, que això comporta, aquesta dedicació dels regidors i que estiguin al règim de
la seguretat social, comporta un increment significatiu dels diners de tots. Gràcies.»

Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb 8 vots a favor (PSC) , 8 en contra (5 AEB,
3 BeC) i 1 abstenció (PP) el següent acord:
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L'alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de
l'AEB: «Gràcies, be, sorprèn perquè posa en boca nostra paraules que nosaltres no
hem dit, nosaltres no hem dit que vosaltres us heu pujat el sou, però el que és evident
és que el cost puja. Nosaltres no hem dit que vostès tinguin sous desorbitats, i vostè
parla que queda lleig que nosaltres diguem una cosa que no hem dit. Per altra banda,
tot el tema aquest del càrrec de confiança, reitero, no és un càrrec electe, i nosaltres
tenim les dades que vostès ens han passat, és evident que hi ha més cost per la
ciutat. Si mira el global i posa en aquest global coses que nosaltres entenem que no
pertoquen els números els hi surten, en tot cas quedi clar que nosaltres no estem per
la precarietat laboral, que una persona que fa una feina ha de cobrar i ho ha de fer en
les millors condicions, potser nosaltres el que haguéssim fet és que el tant per cent de
dedicació hagués estat diferent perquè el cost per la ciutat hagués estat un altre,
gràcies. «

ACTA DEL PLE

cosa el cost global dels càrrecs electes es manté, el cost global del que li comporta a
la ciutat el tenir càrrecs electes. Càrrecs electes som tots, els de govern i els
d'oposició, ho dic perquè a vegades sembla que els de govern hem de tenir un tracte,
diferent evidentment, perquè tenim una responsabilitat, però sembla com que és mes
lleig que els regidors de govern tinguem una certa retribució que no pas els regidors
d'oposició. I dir, reafirmar, que no ha suposat un increment salarial, que és el que ha
dit el senyor Moya, no ha suposat un increment salarial respecte dels regidors ara
mateix, i enllasso amb la seva primera intervenció quan vam parlar del cartipàs
municipal vostè a fet l'afirmació de que si la ciutadania o que si aquesta ciutat es pot
permetre tenir un tinent d'alcalde més, per un tema de costos, dir que el tinent
d'alcalde que s'encarrega d'aquesta àrea rep el mateix sou que un regidor que no te
responsabilitat de tinent d'alcalde, en aquest cas hem tingut en compte la dedicació i
no tant la jerarquia orgànica de cadascun de nosaltres. En qualsevol cas, el cost, la
diferència total respecte del sistema anterior que vostès no van posar en dubte, perquè
jo vull que quedi clar també una cosa, quan estem parlant d'aquest punt, la darrera
legislatura tot i que els sous dels electes eren una mica més alts perquè teníem un
altre sistema de dedicació, el vostre grup es va abstenir llavors perquè va entendre
que no s'havien de ficar en aquest tema, en aquest cas també suposava un estalvi
perquè havíem perdut regidors, però tampoc ho van fer l'anterior quan teníem onze,
perquè entenien que els salaris o els sous que es cobren en aquesta casa no son
desorbitats. Jo crec que hem de parlar d'això, de si els sous dels regidors d'aquesta
casa son desorbitats o no, i pel fet de tenir més regidors en el govern o menys com
que passa a l'oposició suposa un increment de costos, dir que el sistema o la
diferència de tenir regidors amb cotització a la seguretat social respecte al sistema
anterior, la diferència son 8000 euros, del fet de tenir dedicacions i no indemnitzacions
com la passada legislatura, evidentment tenir un regidor de govern més suposa al
voltant de 20.000 euros més, també el estalvi de no tenir grups suposa un estalvi de
20.000 euros i un càrrec de confiança altres 20.000 euros. Hem intentat compensar
perquè el govern sencer, en bloc, no suposi un sobre cost a la ciutadania de Badia, és
el que hem intentat, però que quedi clar que en cap cas en hem pujat el sou cap dels
regidors que estem aquí sinó tot el contrari, hem anat graduant-lo de tal manera que
no suposi un increment respecte de l'organització de l'anterior legislatura.»

«I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1352/2015, relatiu a RÈGIM RETRIBUTIU / DEDICACIÓ
REGIDORS
II. Relació de Fets
Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals convocades
mitjançant Reial Decret 233/2015 de data 30 de març, resulta indispensable procedir a
l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta Corporació,
especialment tenint en compte les delegacions efectuades per l’Alcaldia, mitjançant
Resolucions 459/2015, 475/2015, 458/2015 i 468/2015, així com el seu règim de
retribucions.

Primer. Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució
d’aquest Ajuntament, els membres de la Corporació que no desenvolupin les tasques
de regidor amb dedicació exclusiva ni parcial percebran les assistències següents que
restaran condicionades a l'efectiva assistència:
•

Assistència a Junta de Portaveus:

100 €

•

Assistència Comissions Informatives:

300 €

•

ssistència a plens:

300 €

•

Assistència a altres òrgans col·legiats:

100 €

•

Assistència a Comissions Informatives
extraordinàries i/o Juntes de Portaveus
extraordinàries:

100 €

En tot cas el màxim mensual a percebre per regidor no podrà excedir de 800 euros
mensuals.
Tots els regidors tenen el deure d’assistir a les sessions del Ple i les comissions
informatives a les que estiguin assignats. La inassistència que no sigui degudament
justificada pot donar lloc, d’acord amb allò establert a l’article 78.4 de la LBRL, a la
Ajuntament de Badia del Vallès
Avinguda Burgos s/n, Badia del Vallès. 08214 Barcelona. Tel. 937182216. Fax: 937182042

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

S’acorda:
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En conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i l’article 13 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de
28 de novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen dret de percebre
retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de
dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i
condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistència per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part.

ACTA DEL PLE

III. Fonaments de dret

imposició de les sancions previstes a la llei. El ROM establirà els criteris per la
graduació i imposició de dites sancions amb subjecció als límits legalment establerts.
Segon. Establir, amb efectes de 13 de juny de 2015 a favor dels membres de la
Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o
parcial les retribucions que a continuació es relacionen, les qual es percebran en
catorze pagues, i donar-los d’alta al règim general de la Seguretat Social.

Alcaldessa

100 %

3.308,94 € mes

Tinent d’Alcaldessa

100 %

3.214,08 € mes

Tinent d'Alcaldessa

90 %

2,892,67 € mes

Tinent d'alcaldessa

70 %

2,249,86 € mes

Tinent d'alcaldessa

40 %

1,285,63 € mes

Regidor

50 %

1.607,04 € mes

Regidor

50 %

1.607,04 € mes

Regidor

40 %

1.285,63 € mes

Tercer. Les retribucions anteriors s’incrementaran anualment segons el percentatge
que s’apliqui al personal de l’Ajuntament de Badia del Vallès.
8. DESIGNACIÓ REPRESENTANT
METROPOLITANA DE BARCELONA

CONSELL

METROPOLITÀ

DE

L'ÀREA

Un cop llegida la proposta l'alcaldessa dona la paraula al senyor Rafael Moya portaveu
de grup de govern que diu: «Solamente decir que ya lo establece la ley y que desde el
grupo municipal socialista confiamos plenamente en nuestra alcaldesa Eva Menor
para que como no podía ser de otra manera defienda los intereses de los badienses i
las badienses en el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.»
Sotmesa la proposta a votació s'aprova amb 9 vots a favor (8 PSC, 1 PP), i 8
abstencions (5 AEB, 3 BeC) el següent acord:
I. Identificació de l’expedient
Expedient número 1352/2015, relatiu a DESIGNACIÓ REPRESENTANT CONSELL
METROPOLITÀ DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
II. Relació de fets

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

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

RETRIBUCIONS
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DEDICACIÓ

ACTA DEL PLE

CÀRREC

Tal i com està previst a l'article 6.1 de la Llei 31/2010 de 3 d'agost de l'Area
Metropolitana de Barcelona, els alcaldes dels municipis de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona son membres nats del Consell Metropolità i que aquesta condició és
indelegable, llevat que la delegació es faci d'una manera general i per un temps
indefinit.
La senyora Eva Menor Cantador, és Alcaldessa d’aquest municipi i te atorgada la
representació de l’Ajuntament des del dia 13 de juny de 2015, data en la que va tenir
lloc el Ple extraordinari de constitució del nou consistori i d’elecció i pressa de
possessió del càrrec, tenint per tant les atribucions que atorga l’article 21 de la Llei
Reguladora de Bases de Règim Local als alcaldes.

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

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

ACTA DEL PLE

Segon. Notificar aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona"
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Primer. Designar a l’alcaldessa de l’Ajuntament senyora Eva Menor Cantador perquè
representi l’Ajuntament de Badia del Vallès al Consell Metropolità de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

Número : 2015-0010 Data : 06/10/2015

S’acorda:

