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ACTA  NÚM. 10/2009 
   

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 29 DE JULIOL  DE 2009 
 
Badia del Vallès, vint-i-nou de juliol de dos mil nou. 
 
El Ple de la corporació quan son les divuit hores i deu minuts, es  reuneix a la sala de sessions de 
l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la  presidència de l’Alcaldessa senyora Eva 
Menor Cantador. 
  
Hi concorren els regidors següents: 
 
Juan Antonio Lancho Aceituno   PSC 
David Sanuy Sales     PSC 
Montserrat Carbonell Rosell    PSC 
Montserrat Jiménez Molina    PSC 
Antonio Sabariego Guerrero    PSC 
Pau Domínguez García     PSC 
Mercedes Bermúdez López    PSC 
Montserrat Domínguez Garcia    PSC 
Sergio Escribano García    AEB 
Juan Antonio Pérez Jiménez    AEB 
Montserrat Montañés Navarro    AEB 
Antònia Escrivà Castellanos    PP 
Eusebio Argueta Chica     IC-EUA   
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns que certifica, i amb la presència de 
l’interventor accidental, senyor José Manuel Roque Damota. 
 
Excusa la seva assistència dels regidors/res Raquel Gracia Peral, Isabelo Pacheco Saez i Marta 
Figueras i Badia. 
 
L’alcaldessa diu: “Abans de començar l’ordre del dia del Ple en nom de tot el consistori volia 
expressar la condemna de l’Ajuntament de Badia del Vallès, més rotunda i enèrgica a l’atemptat 
perpetrat per ETA aquest matí contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil a Burgos, manifestar la 
nostra solidaritat amb els ferits i els seus familiars i desitjar-les una ràpida recuperació, celebrant 
que no s’hagin de lamentar víctimes mortals. 
 
Oberta la sessió per l’Alcaldessa amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre  els assumptes 
de l'ordre del dia, adaptant-se els següents acords: 
 
1. FESTES LOCALS 2010 
 
Es llegeix la proposta d’acord referent a les festes locals per al 2010. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat de tots els grups presents (9 PSC, 3 AEB, 1 
PP, 1 ICV-EUIA), el següent acord: 
 
“Vist el decret 177/80, de 3 d’octubre, modificat pel decret 152/1997, de 25 de juny, i 146/1998, de 
23 de juny, referent al calendari de festes, així com altra normativa estatutària concordant. 
 
Atès el que disposa l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, i de conformitat amb l’Ordre 
TRI/278/2009, de 7 de maig de 2009, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2010 i que preveu que seran 
fixades mitjançant una ordre de la Consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, dues 
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festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius, i que no poden 
escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials.  
 
Vist l’informe del responsable de Recursos Humans, 
 
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa permanent d’Economia i Comerç, Governació i 
Serveis Generals. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Proposar a la Consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, la fixació dels dies 14 
d’abril (Aniversari de constitució del municipi) i 24 de maig (Segona Pasqua) de l’any 2010, com  a 
festes locals de Badia del Vallès, ambdues de caràcter retribuït i no recuperable. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.” 
 
2. PREMI NOBEL DE LA PAU 2010 PER LA FUNDACIÓ VICENTE FERRER 
 
La secretària llegeix la proposta d’acord. 
 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat de tots els grups presents (9 PSC, 3 AEB, 1 PP, 1 ICV-
EUIA) el següent acord: 
 
“Davant la mort del cooperant a Índia, Vicente Ferrer, s’han anat sumant veus que demanen que la 
seva Fundació rebi el Premi Nobel de la Pau a la propera convocatòria per a l’any 2010. 
 
L’Ajuntament de Badia vol expressar el reconeixement  per la tasca que Vicente Ferrer va dur a 
terme en vida per millorar les condicions de vida de les persones més desfavorides de l’Índia, 
treballant també pel progrés dels seus pobles. Desprès de la seva mort, la Fundació Vicente Ferrer 
és el llegat que dóna testimoni de la seva obra i que garanteix un futur i una continuïtat per seguir 
amb la feina empresa. 
 
Per això , i atesa també la sol·licitud de la Federació d’Entitats Culturals de Badia del Vallès (FEC), 
per tal de proposar que la Fundació Vicente Ferrer sigui reconeguda amb el premi Nobel de la Pau 
2010. 
 
S’ACORDA 
 
Primer. Sol·licitar al Govern espanyol que elevi al Comitè noruec del premi Nobel la petició per a 
reconèixer  la tasca de la fundació Vicente Ferrer de manera oficial. 
 
Segon. Posar en coneixement de la Generalitat de Catalunya aquest acord, ates el compromís de 
l’executiu català de recolzar totes les iniciatives que tinguin com a propòsit que la Fundació Vicente 
Ferrer opti al guardó esmentat.” 
 
3. EN SOLIDARITAT AMB ELS TREBALLADORS D’ESSA 
 
Es retira de l’ordre del dia la proposta d’acord referent a la solidaritat amb els treballadors d’ESSA. 
 
4. MOCIÓ ICV-EUiA: PER DESCARTAR LA CONSTRUCCIÓ DE LA VIA INTERPOLAR 
 
Es retira de l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA referent a la 
construcció de la via interpolar. 
 
5. MOCIÓ AEB: EN SOLIDARITAT AMB ELS TREBALLADORS D’ESSA 
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Es retira de l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal de l’AEB referent a la solidaritat 
amb els treballadors d’ESSA. 
 
L’alcaldessa diu: “A la Junta de Portaveus es va acordar la retirada dels punts 3, 4 i 5 i no havent-hi 
més temes es dona per finalitzada la sessió, bones vacances a tothom i fins al setembre.” 
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan son les 
divuit hores i quinze minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 
 
 


