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ACTA  NÚM. 2/2009 

            
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE 
BADIA DEL VALLÈS EL DIA 25 DE FEBRER  DE 2009 
 
Badia del Vallès, vint-i-cinc de febrer de dos mil nou. 
 
El Ple de la corporació quan son les divuit hores i cinc minuts, es  reuneix a la sala de sessions de 
l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la  presidència de l’Alcalde senyor José Luis 
Jimeno Sáez. 
  
Hi concorren els regidors següents: 
 
Eva Maria Menor Cantador    PSC 
Raquel Gracia Peral     PSC 
Enrique Sánchez Moral     PSC 
David Sanuy Sales     PSC 
Montserrat Carbonell Rosell    PSC 
Montserrat Jiménez Molina    PSC 
Isabelo Pacheco Sáez     PSC 
Antonio Sabariego Guerrero    PSC 
Pau Domínguez García     PSC 
Sergio Escribano García    AEB 
Juan Antonio Pérez Jiménez    AEB 
Montserrat Montañés Navarro    AEB 
Antònia Escrivà Castellanos    PP 
Eusebio Argueta Chica     IC-EUiA   
Marta Figueras Badia     CiU 
 
 
Assistits per la secretària  senyora Carme Coll Gaudéns que certifica. 
Assisteix la interventora de l’Ajuntament senyora M. Angels Granados.  
 
Excusa la seva assistència el Tinent d’Alcalde primer senyor Juan Antonio Lancho Aceituno. 
  
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde el quòrum necessari, es procedeix a resoldre  els assumptes de 
l'ordre del dia, adoptant-se els següents acords: 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova sense necessitat de lectura l’acta que va tenir lloc el dia 28 de gener de 2009, atès que 
tots els membres del consistori disposaven del text abans de la sessió. 
 
2. CONEIXEMENT RESOLUCIONS ALCALDIA 
 
Pren la paraula la senyora Marta Figueras (CiU), que diu: “A mi m’agradaria demanar una mica 
més d’informació sobre les següents resolucions:  “la núm. 46, la 160, la núm. 78, 82 i 83 que van 
en el mateix sentit, i m’agradaria saber si es tracta de jubilacions o de què. 82 i 83. Després la 135 i 
ja està”.  
 
Seguidament intervé el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Nosaltres voldríem preguntar sobre alguna. Una és la número 1, i la 84, que hem observat que la 
resolució és la contractació d’algun treballador de la Brigada d’ Obres, i que en ambdós casos la 
duració del contracte és de dos mesos. La resolució diu que és per circumstàncies de la producció,  
i la pregunta que voldríem saber es sobre aquest tema, o els dubtes que surten és quines son 
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aquestes circumstàncies de la producció perquè sigui nomenat així, i també voldríem saber si 
aquesta contractació no serà susceptible d’algun tipus de fraude. Per una altra banda tenim la 
número 79, en la que havia fins ara dos relacions amb dos treballadors, i voldríem saber quina 
labor estaven prestant en aquest moment, fins ara. La 92 és saber de què va aquest tipus de 
conveni que s’ha establert, i la 109, saber si es pot explicar quins son els projectes de joventut, i 
com hem justificat el 50 per cent de la subvenció atorgada per la Secretaria de la Joventut de la 
Generalitat. I una altra també, que m’oblido, ara no trobo...la 95, per què es nomena anteriorment a 
un treballador de l’Ajuntament a ser el responsable encarregat del mercat de Badia, i més tard 
s’acaba acceptant un altre treballador per a fer les funcions d’encarregar del mercat municipal. Sinó 
m’equivoco, això és tot”. 
 
L’alcalde diu: “Molt be, passem a contestar. La número 1 és la contractació del senyor Juan 
Francisco Caballero del Castillo. Aquesta contractació és la d’un oficial d’obres pel poliesportiu, de 
les instal.lacions esportives descobertes. Se m’ha sentit? Ja. No se si repeteixo. La contractació a 
què es fa referència en el punt 1 és d’un senyor que és de la categoria d’oficial pel poliesportiu, per 
les instal.lacions descobertes. Per tant. és per un moment concret i degut a problemes de 
cobriment sobretot per a ús del personal que està allà, de moltes hores sindicals i demès, significa 
que moltes hores s’està sense poder cobrir el servei. Hores a les que tenen dret, eh? I per tant el 
que es va fer és un petit reforç perquè s’estaven usant massa i es quedava el servei sense ningú, i 
no es podia traspassar ningú de la instal.lació coberta. Perquè no hi havia, no es podia a les dos, i 
aleshores s’ha fet un contracte per a reforçar  ja que hi ha dos persones per casualitats a la vida, 
depèn del servei, però hi ha dos persones a les instal.lacions esportives de manteniment que son 
delegats de personal, son representants sindicals i clar, això malgrat no vulguis destorba una mica 
el servei. Que si alguna d’aquestes persones com que fa un temps només hi havia una que era 
delegat, doncs el tema ja es cobria amb el mateix servei, ara és complicat de cobrir, i per tant es 
fan contractacions puntuals per això. Bàsicament és aquest tema, perquè la tenir desdoblada la 
instal.lació, quan marxa el que està allà, si envies un de la instal.lació coberta es queda  sense 
ningú. Està justificat en tot cas amb l’informe, que el que farem per a la propera Comissió, s’apunta 
perquè es passi l’informe del tècnic que justifica la necessitat de contractar temporalment. Molt 
temporalment i molt puntualment, per circumstàncies de la producció que no vol dir de la cadena 
de muntatge, sinó de les circumstàncies del personal. 
La senyora Marta ha preguntat per la 46. És una reclamació patrimonial del Banc de Sabadell per 
goteres al seu local. És el que li puc informar, fan una reclamació que nosaltres els hi vam rebutjar, 
i que hi ha un recurs via contenciós.  
La número 60 també és un recurs administratiu en aquest cas d’una asseguradora, que actua en 
nom d’algú. No li sabria explicar...tu si? Doncs el David Sanuy li explica”. 
 
Intervé el senyor David Sanuy,  tinent d’alcalde de Governació,Seguretat Ciutadana i Serveis 
Generals, que diu: “La número 60 té referència a una responsabilitat patrimonial que es va fer per 
uns danys que va patir un vehicle arrel de que va caure un arbrat , un arbre a sobre, i per una 
banda el propietari, en aquest cas propietària del vehicle va fer una reclamació patrimonial que es 
va desestimar, i en aquest cas l’asseguradora demana exactament el mateix, i per tant hi ha un 
procés legal que han de seguir. I a través d’això hi ha el recurs amb l’asseguradora”. 
 
L’alcalde diu: “La 78 també ha preguntat l’AEB, crec recordar la 78 i la 79... Ah, CiU.  La senyora 
Marta Figueras ha preguntat la 78 que és el senyor Antonio Hernández Valverde”. 
 
Intervé el senyor David Sanuy,  tinent d’alcalde de Governació,Seguretat Ciutadana i Serveis 
Generals, que diu: “És un policia que va accedir al cos fa uns mesos, i que va decidir retornar a 
l’Ajuntament d’on provenia, ha demanat la baixa del nomenament per a tornar a l’Ajuntament 
d’origen”. 
 
L’alcalde diu: “És un moviment de mobilitat entre administracions, voluntària. 
El 79 de declarar extingida la relació laboral de diferents treballadors per finalitzar els seus 
contractes, el que no se és quina relació de contractes és. No li podem dir quines persones perquè 
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la relació no està en el meu cap. I suposo que de cap regidor. Tenim el decret? Potser amb el nom 
si li puc explicar. De les persones. Si dius els noms...” 
 
Intervé el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: “El que volem saber és 
quina labor estaven prestant en aquest moment a l’Ajuntament, i es diuen Rafael Cornago Ramos i 
una tal Juana Moreno Dorado em sembla”. 
 
L’alcalde diu: “Si, sustituciones de consergería. Es que por el nombre si. Son sustitutos de 
conserges. Son personas que contratamos cuando un conserge de centros escolares se pone 
enfermo, o coge dias de asuntos propios y tal. Entonces se contratan por ellos, cuando vuelve el 
titular se acaba la contratación y ya está”. 
 
Intervé el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Aquestes persones 
estan a la llista de treball de l’Ajuntament suposo”. 
 
L’alcalde diu: “Per a consergeria hi ha una bossa de conserges que va fer en el seu moment, i es 
renova cada dos anys amb els sindicats i la OTG”. 
La 82, el senyor Juan Vico i la 83, el senyor Juan Liarte, no me’n recordo que ho ha preguntat...la 
senyora Marta, son dos treballadors fixos de plantilla que han decidit prejubilar-se. Son 
prejubilacions tots dos, el senyor Juan Vico del mercat i el senyor Juan Liarte de la Brigada 
d’Obres. I aleshores hi ha un acord entre l’Ajuntament i el treballador per a jubilar-se abans de 
l’hora.  
La 84 ha l’hem contestat amb la 1. 
La 92, el consorci del conveni LOCALRET amb el Consell Comarcal és pel tema de telefonia mòbil, 
telefonia fixa i dades, connexions a Internet per entendre’ns, i es fa un concurs comarcal, amb una 
reducció de cost sobre el concurs individual per a ajuntaments entorn al 10-20 per cent, depèn de 
les ofertes que vinguin agafant-se a cada ajuntament. Es va decidir de que el Consell Comarcal 
amb LOCALRET fes com una mena de consorci per a contractar un servei únic amb les empreses 
de telefonia a la baixa. Aleshores, per a aquest Ajuntament significarà en telefonia mòbil i fixa 
entorn a un 20 per cent d’estalvi, i en dades entorn al 10 per cent d’estalvi anual sobre la factura 
anual actual, perquè els preus son com si fossin l’Ajuntament de Barcelona, per entendre’ns, 
perquè entra tota la comarca, aleshores el volum que s’està contractat és molt gran, les empreses 
baixen molt per agafar la contracta, i per tant aquest Ajuntament per exemple, doncs li suposarà un 
gran estalvi. 
El 95, el 109 i el 135, que és el mateix. El senyor Juan Vico, és el mateix que el 82, que és la 
liquidació del senyor Juan Vico. La 135 i la 82 és el mateix. La mateixa persona, la seva jubilació. 
Primer extingeixes la relació contractual i després es fa la liquidació, simplement que son actes 
separats i necessiten decrets separats. 
I el 95, que és el senyor José Contreras de la substitució de l’encarregat del mercat. “ 
 
Intervé el senyor David Sanuy,  tinent d’alcalde de Governació,Seguretat Ciutadana i Serveis 
Generals, que diu: “Aparentment, com comentava el regidor de l’AEB, en teoria sembla que hi ha 
una petita contradicció. En un nomenament inicial d’una persona, i en segon lloc es nomena un 
altre. Efectivament, s’havia parlat inicialment amb la primera persona, i per motius personals no 
podia accedir a aquell lloc de treball, i aleshores vam fer un nomenament per a nomenar a una 
altra persona, amb caràcter provisional, fins que fem un concurs per a promoció interna per a 
ocupar la plaça de forma definitiva. Aleshores hi haurà un concurs intern per totes les persones de 
l’Ajuntament que tinguin intenció de voler accedir a aquesta plaça com a millora del seu lloc de 
treball, doncs tindran l’oportunitat d’accedir-hi, i a partir d’aquí ocupar la plaça de forma definitiva”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Hem d’entendre, només per aclarir-ho, que aquest nomenament és només provisional fins que es 
faci això que has dit de la promoció interna?” 
 
L’alcalde diu: “Primer es fa oferir una persona voluntàriament a fer-ho, després va dir que no, es va 
fer el nomenament i va dir que no li anava bé, va renunciar, i vam ofertar a algú que volgués, i el 
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senyor Contreras es va presentar voluntari, el vam nomenar temporalment perquè és una plaça 
que sortirà a concurs de nivell C que podrà optar qualsevol treballador de la casa per millorar la 
seva situació laboral”. 
 
Intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Una petita pregunta 
respecte la resolució 60, el regidor senyor Sanuy ha comentat que fa referència a una reclamació 
patrimonial en la que un arbre va caure sobre d’un cotxe. Vostè senyor Sanuy ens va passar un 
llistat amb informació sobre tots els expedients de responsabilitat patrimonial que estaven en tràmit 
durant el 2008, i em preguntava si em sabria dir si aquesta resolució d’Alcaldia va referència a la 
de José Gámez Parrado, “caída de árbol sobre su vehículo, pendiente de informe del Àrea de 
Urbanismo”, o a una que posa “Mapfre Automóviles reclama en via de repetición lo abonado a su 
asegurada Manuela Carril Martín”. 
  
Intervé el senyor David Sanuy,  tinent d’alcalde de Governació,Seguretat Ciutadana i Serveis 
Generals, que diu: “Fa referència a la de Manuela Carril Martín, la segona que ha nomenat, que ja 
hi havia una resolució , estava resolt el recurs, la reclamació patrimonial, perquè és de l’any passat, 
de l’any 2008, es va resoldre. Ara el que s’ha de resoldre a través del Jutjat, és la reclamació que 
està fent en aquest cas l’asseguradora. És a aquesta que fa referència”. 
 
L’alcalde diu: “La de justificar el 50 per cent de la subvenció atorgada per la Secretaria General de 
Joventut? Donarà la informació el senyor Enrique Sánchez”. 
 
Intervé el senyor Enrique Sánchez, tinent d’alcalde de Benestar i Acció Cultural, que diu: “Vam 
explicar totes les actuacions que feia l’Àrea de Joventut. En les actuacions de Joventut, apart de la 
financiació pròpia, consta la financiació, a travès de la Secretaria General de la Joventut i d’altres 
institucions. En concret aquest expedient. Agafaré tota la informació perquè indubtablement 
després els tècnics van agafar els diferents projectes i els van justificant a les diferents 
administracions. Aleshores, agafaré l’expedient i en la propera Comissió Informativa, si tinc la 
informació abans, ho faré arribar exactament aquest 5.000 euros a quin projecte corresponen”. 
 

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

1. Núm. 1341/08, de contractar el senyor Juan Francisco Caballero del Castillo, amb la 
categoria d’oficial d’obres, mitjançant contracte laboral temporal per circumstàncies de la 
producció, no abans del dia 3 d’octubre i fins el 31 de desembre de 2008. 

 
2. Núm. 1342/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Benestar i 

Acció Cultural. 
 
3. Núm. 1343/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Urbanisme,  

Medi Ambient i Promoció Econòmica. 
 

4. Núm. 1344/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Governació, 
Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 

 
5. Núm. 1345/08, de reconèixer al senyor José Fernández Garrido una antiguitat de 7 anys, 1 

mes i 4 dies. 
 

6. Núm. 1346/08, d’adjudicar a l’empresa AESVO el contracte per a la realització del servei 
de suport a l’Oficina Tècnica Oriental del Pla d’Inclusió Social durant el 2008, per import de 
26.136  euros. 

 
7. Núm. 1347/08, d’aprovar l’expedient núm. 58/08, de generació de crèdit a diferents partides 

pressupostàries. 
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8. Núm. 1348/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Benestar i 
Acció Cultural. 

 
9. Núm. 1349/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Economia i 

Comerç. 
 
10. Núm. 1350/08, de portar a terme les obres de reparació de paviment de voreres  a la via 

pública a l’av. Cantàbric, mitjançant contracte menor amb Construcciones C53, SL, per un 
import de 2.343,61 euros i 374,98 euros d’IVA. 

 
11. Núm. 1351/08, de deixar sense efecte la 1007/08, on s’inscriu al senyor José Antonio 

Martínez Pedrero a un curs d’atenció al ciutadà per a policies. 
 

12. Núm. 1352/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció Social i 
Ciutadana. 

 
13. Núm. 1353/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents Àrees 

gestores de les despeses. 
 
14. Núm. 1354/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Economia i 

Comerç. 
 

15. Núm. 1355/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Urbanisme,  
Medi Ambient i Promoció Econòmica. 

 
16. Núm. 1356/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Benestar i 

Acció Cultural. 
 

17. Núm. 1357/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció Social i 
Ciutadana. 

 
18. Núm. 1358/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Governació, 

Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 
 

19. Núm. 1359/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents Àrees 
gestores de les despeses. 

 
20. Núm. 1360/08, d’aprovar l’expedient núm. 59/08, de generació de crèdit a diferents partides 

pressupostàries. 
 

21. Núm. 1361/08, d’aprovar l’expedient núm. 60/08, de generació de crèdit a diferents partides 
pressupostàries. 

 
22. Núm. 1362/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents Àrees 

gestores de les despeses. 
 
23. Núm. 1363/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Benestar i 

Acció Cultural. 
 

24. Núm. 1364/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Urbanisme,  
Medi Ambient i Promoció Econòmica. 

 
25. Núm. 1365/08, d’inscriure el senyor Salvador Avià Faure al Postgrau de Gestió de 

Polítiques Educatives organitzar per la Universitat de Barcelona. 
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26. Núm. 1366/08, d’aprovar l’expedient núm. 61/08, de transferències de crèdit a diferents 
partides pressupostàries. 

 
27. Núm. 1/09, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents persones, per les 

causes que en cada cas s’acredita, durant el període de l’1 al 31 de desembre de 2008. 
 

28. Núm. 2/09, de donar de baixa el senyor Luis Gabarre Gabarre, com a titular de la parada 
núm. 4, del padró del mercat ambulant. 

 
29. Núm. 3/09, de donar de baixa el senyor José Heredia Salazar, com a titular de la parada 

núm. 25 del mercat ambulant, i donar d’alta el senyor José Santiago Santiago. 
 
  

30. Núm. 4/09, de donar de donar de baixa el senyor Ezequiel Aguilera Jiménez, com a titular 
de la parada núm. 113 del mercat ambulant, i donar d’alta la senyora Teresa Torres Torres. 

  
31. Núm. 5/09, de donar d’alta el senyor Pedro Dual Jiménez, com a titular de la parada núm. 

128 del mercat ambulant. 
 
32. Núm. 6/09, d’imposar sanció per infracció de les normes de trànsit, circulació de vehicles a 

motor i seguretat viària a diferents infractors, segons la proposta núm. 09000853. 
 

33. Núm. 7/09, d’imposar sanció per infracció de les normes de trànsit, circulació de vehicles a 
motor i seguretat viària a diferents infractors, segons la proposta núm. 09001685. 

 
34. Núm. 8/09, de deixar sense efecte la núm. 813/08, de concedir a la senyora Inmaculada 

López Ruano la reducció d’un terç de la jornada de treball per guarda legal dels seus fills. 
 

35. Núm. 9/09, de deixar sense efecte la inscripció provisional de l’Associació de mares i pares 
d’infants usuaris de la Llar d’infants La Mainada, al Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions ciutadanes per manca de documentació. 

 
36. Núm. 10/09, d’aprovar les bases del concurs literari San Jordi 2009 i del Concurs de 

Portada d’un llibre de 2009. 
 

37. Núm. 11/09, de constituir la Mesa de contractació, per a la valoració de l’informe tècnic del 
concurs públic del servei de recollida i transport al centre d’eliminació de residus, neteja 
viària i altres serveis complementaris. 

 
38.  Núm. 12/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, atesa 

la sol.licitud que ha presentat la senyora Laia Osorio Simón. 
 

39. Núm. 13/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 16 de gener de 2009. 
 

40. Núm. 14/09 d’inscriure provisionalment l’entitat “l’Associació de mares i pares d’infants 
usuaris de la Llar d’infants La Mainada, al Registre Municipal d’Entitats i Associacions amb 
el número EAC-110-08. 

 
41. Núm. 15/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions de 

trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
42. Núm. 15/09b, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions de 

trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
43. Núm. 16/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per infraccions de 

trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
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44. Núm. 17/09, d’aprovar el padró de liquidacions de la taxa per la prestació de serveis 

esportius i usos de les IEM, tarifes 1A i 1B, usuaris, per import de 572.390,70 euros. 
 

45. Núm. 18/09, de desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la 
senyora M. Rosa Gómez Martín, per no existir relació de causalitat entre els fets i l’actuació 
de la Corporació. 

 
46. Núm. 19/09, de comparèixer en el recurs 281/2007 BY procediment abreujat, interposat pel 

Grup Banc de Sabadell, en relació a reclamació de quantitat per danys. 
 
47. Núm. 20/09, d’autoritzar la constitució d’una bestreta de caixa fixa per import de 2.000 

euros a l’habilitat senyor José Ignacio Abad Ostalé per atendre les despeses econòmiques 
corrents de caràcter periòdic o reiteratiu. 

 
48. Núm. 21/09, d’imposar sanció per infracció de les normes de trànsit, circulació de vehicles 

a motor i seguretat viària a diferents infractors, segons la proposta núm. 09003462. 
 

49. Núm. 22/09, de modificar el nom de l’entitat “Asociación Promotora Ecologista de 
Catalunya” per “Asociación Catalunya Sostenible”, en el Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions, número EAC.072-00. 

 
50. Núm. 23/09, de disposició de les vacances de diferent personal de l’Ajuntament. 

 
51. Núm. 24/09, d’aprovar documents comptables AD genèrics, corresponents a despeses de 

personal. 
 

52. Núm. 25/09, de constituir la Mesa de contractació, el dia 27 de gener, per l’adjudicació del 
concurs públic de les obres “Modificació de les obres de tancament i distribució interior de 
la planta baixa de l’edifici del carrer Menorca, s/n fase 2”. 

 
53. Núm. 26/09, de declarar la senyora Antònia Albert Peñalver en situació d’excedència 

voluntària, amb efectes del dia 28 de gener de 2009. 
 

54. Núm. 27/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents Àrees 
gestores de les despeses. 

 
55. Núm. 28/09, d’aprovar el document comptable fase O, per import de 1.504,27 euros, 

corresponent a l’adquisició de 200 targetes T10 1 zona. 
 

56. Núm. 29/09, de donar d’alta la senyora M. Carmen Garcia Gómez, com a titular de la 
parada núm. 4, del padró del mercat ambulant. 

 
57. Núm. 30/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Urbanisme,  

Medi Ambient i Promoció Econòmica. 
 
58. Núm. 31/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions de 

trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 

59. Núm. 32/09, de concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora Carmen Frances Llorens. 

 
60. Núm. 33/09, de notificar la interposició de recurs administratiu núm. 281/2007-BY davant el 

Jutjat Contenciòs-administratiu núm. 14 de Barcelona, a l’Asseguradora Mapfre Industrial. 
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61. Núm. 34/09, d’autoritzar la concessió d’una reserva d’aparcament al senyor Rubén 
Mancera Fernandez,  davant el núm. 1 del c/ Santander. 

 
62. Núm. 35/09 d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Governació, 

Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 
 
63. Núm. 36/09, de convocatòria del Ple de l’Ajuntament, pel dia 28 de gener de 2009. 

 
64. Núm. 37/09, de concessió d’ajuts de fons social a diferents treballadors, corresponents al 

mes de gener de 2009. 
 

65. Núm. 38/09, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al mes de desembre 
de 2008. 

 
66. Núm. 39/09, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament 

núm. 46 a favor del senyor Antonio Pérez Rodríguez, fins el dia 18 de juliol de 2053. 
 

67. Núm. 40/09, de constituir la Mesa de contractació, el dia 29 de gener, per l’obertura de 
pliques del concurs per l’adjudicació de les obres “Concessió de domini públic del subsòl 
de la parcel.la E5 de Badia del Vallès, per a la construcció i explotació d’un aparcament 
subterrani. 

 
68. Núm. 41/09, de procedir a l’arxiu de diferents expedients sancionadors, per 

desconeixement de la identitat dels presumptes infractors, i incoar procediment 
sancionador per incompliment de l’obligació de facilitar la identitat del conductor. 

 
69. Núm. 42/09, d’imposar sanció per infracció de les normes de trànsit, circulació de vehicles 

a motor i seguretat viària a diferents infractors, segons la proposta núm. 090004735. 
 

70. Núm. 43/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, atesa 
la sol.licitud que ha presentat la senyora Josefa Carreto Guerrero. 

 
71. Núm. 44/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, atesa 

la sol.licitud que ha presentat la senyora Olga Marlene Diaz. 
 

72. Núm. 45/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, atesa 
la sol.licitud que ha presentat el senyor Rafael Maria Gómez Ortiz. 

 
73. Núm. 46/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, atesa 

la sol.licitud que ha presentat el senyor Manuel Moreno Morales. 
 

74. Núm. 47/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Urbanisme,  
Medi Ambient i Promoció Econòmica. 

 
75. Núm. 48/09, d’assignar provisionalment funciones d’encarregat del mercat, al senyor Raül 

López Borrás, per cobrir la vacant produïda per comiat objectiu del senyor Juan Vico Díaz. 
 

76. Núm. 49/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Governació, 
Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 

 
77. Núm. 50/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Benestar i 

Acció Cultural. 
 
78. Núm. 51/09, d’acceptar la renúncia al seu nomenament de funcionari interí que presenta el 

senyor Antonio Hernández Valverde, i declarar extingida la seva relació. 
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79. Núm. 52/09, de donar per extingida la relació laboral amb diferents reballadors, per 
finalització dels seus contractes laborals. 

 
80.  Núm. 55/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents Àrees 

gestores de les despeses. 
 

81. Núm. 56/09, d’aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat, de la contractació del subministrament en la modalitat de rènting, d’un vehicle 
per la Policia Local. 

 
82. Núm. 57/09, d’extingir la relació contractual laboral amb el senyor Juan Vico Díaz, per 

ineptitud sobrevinguda, amb efectes del dia 8 de febrer de 2009. 
 

83. Núm. 58/09, d’extingir la relació contractual laboral amb el senyor Juan Liarte Rivero, per 
ineptitud sobrevinguda, amb efectes del dia 8 de febrer de 2009. 

 
84. Núm. 59/09, de contractar el senyor Juan Francisco Caballero del Castillo com a oficial 

d’obres, mitjançant contracte laboral temporal per circumstàncies de la producció, no abans 
del dia 2 de gener i fins el 30 de març de 2009. 

 
85. Núm. 60/09, de donar continuïtat al nomenament interí de la senyora Nuria Barbosa 

Ortega, amb la categoria de diplomada en treball social, no abans del dia 29 de gener de 
2009. 

 
86. Núm. 61/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Economia i 

Comerç. 
 
87. Núm. 62/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció Social i 

Ciutadana. 
 

88. Núm. 63/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 30 de gener de 2009. 
 

89. Núm. 69/09, d’autoritzar a Convergència i Unió de Badia del Vallès a fer ús de la sala 
d’actes de l’Auditori Municipal el dia 21 de febrer de 2009. 

 
90. Núm. 70/09, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament 

núm. 97 a favor del senyor Pedro López Montes, fins el dia 1 de juliol de 2053. 
 
91. Núm. 71/09, d’aprovar l’organització del 12è Certamen Poètic de Badia del Vallès 2009, en 

homenatge al poeta Antonio Machado. 
 

92. Núm. 72/09, d’acceptar el contingut i efectes del conveni de col.laboració subscrit entre el 
Consorci Localret i els Consells Comarcals del Vallès Occidental i del Vallès Oriental, en 
serveis de telecomunicacions. 

 
93. Núm. 73/09, d’acceptar la subvenció de 10.000 euros atorgada per la Secretaria de la 

Joventut de la Generalitat de Catalunya, per els projectes per a joves que elaborin en el 
marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 

 
94. Núm. 74/09, d’adjudicar a Espectacles Baença, S L, l’actuació de la Cobla Osona per a la 

ballada de sardanes del dia 11 de setembre de 2009, per import de 1.914,00 euros. 
 

95. Núm. 75/09, de deixar sense efecte la núm. 48/09, i assignar provisionalment les tasques 
d’operari del mercat al senyor José Contreras Torres. 
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96. Núm. 76/09, de paralitzar i arxivar l’expedient 03/09, atès el canvi de residència efectuat 
per la senyora Laïla El Hajjaji. 

 
97. Núm. 77/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, atesa 

la sol.licitud que ha presentat el senyor Abdelhamid Akhdim.  
 

98. Núm. 78/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Urbanisme,  
Medi Ambient i Promoció Econòmica. 

 
99. Núm. 79/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Benestar i 

Acció Cultural. 
 

100. Núm. 80/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per 
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
101. Núm. 81/09, d’imposar sanció per infracció de les normes de trànsit, circulació de 

vehicles a motor i seguretat viària a diferents infractors, segons la proposta núm. 
09006109. 

 
102. Núm. 82/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 

103. Núm. 83/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per 
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
104. Núm. 84/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents 

Àrees gestores de les despeses. 
 

105. Núm. 85/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció 
Social i Ciutadana. 

 
106. Núm. 86/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 6 de febrer de 

2009. 
 

107. Núm. 87/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per 
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
108. Núm. 88/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
109. Núm. 89/09, de justificar el 50% de la subvenció atorgada per la Secretaria de 

Joventut de la Generalitat de Catalunya, per valor de 5.000 euros, per projectes d’activitats 
en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 

110. Núm. 90/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
111. Núm. 91/09, d’aprovar l’organització del 21è concurs de cartells per a la Festa 

Major de 2009, i el document comptable per import de 540 euros, en concepte de premis. 
 

112. Núm. 92/09, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial núm. 1/2009, 
atesa la reclamació presentada pel senyor José Gámez Parrado. 

 
113. Núm. 93/09, d’aprovar diferents documents comptables AD negatius, 

corresponents a reintegraments de quota patronal de la Seguretat Social. 
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114. Núm. 94/09, d’acceptar la subvenció concedida per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de 
la Diputació de Barcelona, per import de 325,00 euros, destinada a l’organització del taller 
Diversitat i Civisme i Taller Babel El Joc del Món. 

 
115. Núm. 95/09, d’aprovar i signar una addenda al conveni de col.laboració amb la 

Diputació de Barcelona, pel desenvolupament del programa d’agents locals d’igualtat. 
 

116. Núm. 96/09, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a favor 
de la 2a tinent d’alcalde, senyora Eva Menor Cantador. 

 
117. Núm. 97/09, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a favor 

de la 2a tinent d’alcalde, senyora Eva Menor Cantador. 
 
118. Núm. 98/08, de concessió de la llicència urbanística núm. 2008/128, a favor de Gas 

Natural Distribución, SDG, S A. 
 

119. Núm. 99/09, d’incoar expedient sancionador 09006980 i designar instructor del 
referit expedient el senyor José Manuel Roque Damota.  

 
120. Núm. 100/09, d’imposar sanció per infracció de les normes de trànsit, circulació de 

vehicles a motor i seguretat viària a diferents infractors, segons la proposta núm. 
09007310. 

 
121. Núm. 101/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 

122. Núm. 102/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per 
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
123. Núm. 103/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
124. Núm. 104/09, de subscriure un conveni amb l’Agrupació d’Integrants de Grups 

Musicals de Badia per la dinamització dels bucs d’assaig ubicats al Casal de Joves de 
Badia del Vallès, i aprovar la despesa de 2.000,00 euros. 

 
125. Núm. 105/09, d’aprovar els convenis de col.laboració amb CEIPS i IES de Badia 

del Vallès, amb l’objecte de fomentar activitats educatives. 
 

126. Núm. 106/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Mohammed El Bakkali.     

 
127. Núm. 107/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 

indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Francisco Martínez Gómez. 
 

128. Núm. 108/09, de donar com a vàlida la llista de guanyadors del 39è concurs Nadal 
2008. 

 
129. Núm. 109/09, d’aprovació de diferents projectes d’obres locals ordinàries amb 

càrrec al Fondo Estatal de Inversión Local. 
 

130. Núm. 110/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea 
d’Urbanisme,  Medi Ambient i Promoció Econòmica. 

 
131. Núm. 111/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de 

Benestar i Acció Cultural. 
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132. Núm. 112/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció 

Social i Ciutadana. 
 

133. Núm. 113/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents 
Àrees gestores de les despeses. 

 
134. Núm. 114/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de 

Governació, Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 
 

135. Núm. 115/09, de formalitzar i cursar baixes de cotització a la Seguretat Social, i 
practicar liquidació dels havers del senyor Juan Vico Díaz, per finalització de la relació 
contractual. 

 
136. Núm. 116/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 13 de febrer de 

2009. 
 

137. Núm. 117/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea 
d’Urbanisme,  Medi Ambient i Promoció Econòmica. 

 
138. Núm. 118/09, d’aprovar l’organització de la festa de Carnaval 2009, i adjudicar a 

Baença Espectacles diferents actuacions musicals. 
 

139. Núm. 119/09, d’adjudicar a Artístics Events, S L, diferents actuacions incloses a la 
festa major de 2009. 

 
140. Núm. 120/09, d’adjudicar a Pirotècnica IGUAL, S A, l’organització d’un espectacle 

pirotècnic per la festa major de 2009. 
 

141. Núm. 121/09, d’aprovar l’organització de sessions de teatre infantil, i adjudicar a 
l’empresa TRIFUSIÓ una actuació per un import de 2.247,00 euros. 

 
142. Núm. 122/09, d’acceptar la subvenció de 572,00 euros atorgada per l’Àrea d’Espais 

Naturals de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu de desenvolupar la sensibilitat cap al 
medi ambient i el patrimoni natural en els nois i noies. 

 
143. Núm. 123/09, de donar de baixa la senyora Juana Balsalobre Santiago, com a 

titular de la parada núm. 14-15  del mercat ambulant. 
 

144. Núm. 124/09, de donar de baixa el senyor Rafael Zafra Luque, com a titular de la 
parada núm. 61  del mercat ambulant. 

 
145. Núm. 125/09, de donar de donar de baixa la senyora Ramona Pubill Bautista, com 

a titular de la parada núm. 131 del mercat ambulant, i donar d’alta el senyor Antonio Rafael 
Rodríguez Suárez. 

 
146. Núm. 126/09, de donar de donar de baixa la senyora Maria Hernandez Jiménez, 

com a titular de la parada núm. 57 del mercat ambulant, i donar d’alta la senyora Isabel 
Giménez Hernández. 

 
147. Núm. 127/09, d’inscriure al cicle de seminaris d’actualització jurídica local Josep 

Maria Esquerda 2009, organitzat pel Servei de Formació Local de la Diputació de 
Barcelona, al senyor Mariano Pérez Fraile. 

 
148. Núm. 128/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea 

d’Economia i Comerç. 
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149. Núm. 129/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
150. Núm. 130/09 de concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb 

disminució, modalitat titular no conductor, al senyor Tarik El Bakkali. 
 

151. Núm. 131/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per 
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
152. Núm. 132/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 

153. Núm. 133/09, de deixar sense efecte la inscripció provisional de l’associació 
“Cultural Amics de la Música” al Registre Municipal d’Entitats i Associacions, per manca de 
documentació. 

 
154. Núm. 134/09, de concessió d’una bestreta per import de 408,00 euros, a la senyora 

M. del Rocio Matillas Aparicio, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de juny de 2009. 

 
155. Núm. 135/09, d’adjudicar a Espectacles Baença l’actuació de cobles de sardanes 

per import de 4.883,60 euros. 
 

156. Núm. 136/09, de donar de donar de baixa la senyora Amelia Doya Gabarre, com a 
titular de la parada núm. 39 del mercat ambulant, i donar d’alta la senyora Silvia Doya 
Gabarre. 

 
157. Núm. 137/09, de sol.licitar la renovació dels certificats digitals de classe 1 i les 

targetes per a diferents persones. 
 

158. Núm. 138/09, d’imposar sanció per infracció de les normes de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària a diferents infractors, segons la proposta núm. 
09008922. 

 
159. Núm. 139/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 

indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Francisco Cubiles Mulero. 
 

160. Núm. 140/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Andrea Lorena Casado. 

 
161. Núm. 141/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de 

Benestar i Acció Cultural. 
 

162. Núm. 142/09, de concessió de la llicència urbanística núm. 2009/002, a favor de la 
Comunitat de veïns de l’av. Costa Brava, 14. 

 
163. Núm. 143/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea 

d’Urbanisme,  Medi Ambient i Promoció Econòmica. 
 
164. Núm. 144/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents 

Àrees gestores de les despeses. 
 
165. Núm. 145/09, de sol.licitar la concertació d’un préstec a llarg termini, dins del marc 

del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. Per import de 615.000,00 
euros. 
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166. Núm. 146/09,  de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents 

persones, per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període de l’1 al 31 de 
gener de 2009. 

 
167. Núm. 147/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 20 de febrer de 

2009. 
 
 
3. RECONEIXEMENT DEUTE EXERCICI 2008 
 
Es dona lectura de la proposta presentada, i s’obre un torn de paraules. Intervé en primer lloc el 
senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Nosaltres per a continuar en la 
coherència, en totes aquelles coses que van relacionades amb el pressupost, doncs ens 
abstindrem. Però avui hi ha una segona raó per la qual ens hem d’abstenir, i és que hem vist que 
un acord que s’havia pres fa uns anys, de deixar una partida pressupostària especialment dedicada 
per al deute dels anys anterior, ha desaparegut dels nostres pressupostos municipals. Nosaltres no 
estem d’acord amb aquesta desaparició de la partida pressupostària reservada per a 
reconeixement de deutes dels exercicis anteriors, en tant en quant la inexistència d’aquesta fa que 
en el pressupost d’aquest any, algunes partides pressupostàries que estaven destinades a cobrir 
tots els costos sobretot de serveis que presta l’ajuntament, doncs es modifiqui i minvi. Es a dir, que 
sobretot de l’expedient que hem pogut consultar, la gran part dels 71.000 euros que es deuen, que 
també volia començar amb una felicitació per la quantitat tant petita de deute que tenim, se m’ha 
oblidat ara, doncs com deia tots aquests diners els hi deuen per exemple  a l’empresa CLECE, no 
se si dels 71.000 i potser 50 més se li deuen a CLECE. L’altre son factures de gas, de llum i tal. Hi 
ha una partida al pressupost del 2009, que va encaminada als pagaments o als suposats 
pagaments, perquè això del pressupost és una cosa que flota a l’aire, els suposats pagaments que 
s’hauran de fer per exemple a l’empresa CLECE. Si se li han destinat, ara m’ho invento perquè 
això no he pogut mirar el pressupost, perquè he mirat el document equivocat, per si s’havien 
pressuposat per exemple 300.000 euros per a pagar a l’empresa CLECE dels serveis que prestarà 
durant aquest 2009, xifra inventada, si se li deuen ara 50.000 euros de l’any passat, vol dir que en 
el pressupost d’aquest any, en comptes de tenir 300.000 euros que és el que s’havia pressupostat 
per pagar-lis, en tindrem 250.000, i això vol dir que si realment caldrien 300.000 euros per a pagar 
a aquesta empresa durant aquest exercici, pels treballs que facin per l’Ajuntament, al pressupost 
de l’any que ve tornarem com a mínim, i si s’havia fet un càlcul d’aquest pressupost, a tenir menys 
diners per pagar-los i a tenir un deute no igual per a l’exercici vinent”. 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Solamente para decir que en este punto nos abstendremos”. 
 
L’alcalde diu: “Para explicar un poco la situación, el año pasado reconocimos 350.000 euros de 
deuda, en el 2008. En este ejercicio pasan a 70.000. La previsión es que sino vamos a llegar, la 
previsión que hace inicialmente la Intervención cuando se está cerrando el presupuesto, sino se va 
a llegar a 100.000 euros, que es el 0,5 % del presupuesto corriente del Ayuntamiento, no hace falta 
tener una previsión de partidas especial. ¿Por qué? Porque entonces normalmente se han 
producido por excesos extraordinarios puntuales, que no tienen porqué repetirse. Como bien ha 
dicho, de los 71.000 aparte de alguna factura de luz, de agua y tal que no ha entrado de final de 
año porque ha llegado cuando el presupuesto ya estaba cerrado y liquidado, lo principal era 
CLECE que son unos 60.000 euros de 71.000, lo demás no. CLECE tiene una contrata de 600.000 
euros anuales, la contrata son 500.000 y 100.000 son destinados a extraordinarios. Siempre hay 
algún extraordinario. El año pasado se ve que todas las actuaciones que son 1, 2, 3.000 son 
extraordinarios que se han de dejar  de hacer, por tanto ya no se ha tenido previsión para 
reconocer porque los vamos a dejar de hacer. Esos extraordinarios que si que se mantenían el año 
anterior porque se ha hecho una reforma y se ha hecho un concurso, en mayo acaba el contrato de 
CLECE, por tanto se reforma el sistema para que no tengamos esos extraordinarios. Entonces, la 
cantidad es tan pequeña que se puede asumir con esos extraordinarios de margen que ya 
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tenemos en este año. ¿Por qué? Porque la contrata acaba en mayo, hay nueva adjudicación para 
empresa de limpieza, que puede ser CLECE o cualquier otra de las que vengan al concurso, y 
como ya sabemos donde estaba el problema que nos surgió en el 2008, que son los pabellones de 
los colegios Jota-Sardana que básicamente han generado es déficit. Jota-Sardana me refiero a la 
limpieza de los pabellones de esos colegios, entran ya como parte del antiguo concurso. Ya entran 
como parte del concurso y por tanto ya no habrá esos extraordinarios. Viendo que era un tema de 
una sola adjudicación, porque lo demás es el 0,1% del gasto corriente de todo el año, no había 
necesidad de establecer partida porque hemos de pensar que el año anterior pusimos una partida 
de 250.000 y reconocimos 350.000, se han podido reconocer, por tanto el margen era suficiente 
sin necesidad de inflar el presupuesto en el Capítulo II, por eso no se puso la partida. Siempre que 
la previsión vaya a ser igual o superior a 100.000 euros, hay que ponerla, porque entonces del 
corriente, cuando ya llegamos al 1% del presupuesto corriente sería dificil de cuadrar el año”. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta, la qual s’aprova per 10 vots a favor (PSC) i 6 abstencions 
(AEB, PP, ICV-EUiA, CiU).       
 
S’acorda: 
 
Atès que en exercicis pressupostaris anteriors es van realitzar adquisicions de béns i serveis a 
favor de l’Ajuntament de Badia del Vallès sense que procedís el corresponent reconeixement i 
comptabilització de les respectives obligacions davant de tercers. 
 
Atès que les diferents àrees municipals han aportat factures i altres documents de suport, 
degudament conformats, que acrediten l’existència de deutes que no van ésser reconeguts en 
l’exercici corresponent. 
 
Vist l’informe d’intervenció que s’adjunta a l’expedient. 
 
Atesos article 176 i 182 del Real Decret 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals; article 26 i 60.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril, i l’article 15è de les Bases 
d'execució del Pressupost vigent. 
 
S’acorda: 
 
Únic. Aprovar l’expedient de reconeixement de deute corresponent a l’exercici 2008 per un import 
de 71.088,05 € i que es detalla a la relació que s’adjunta (annex 1) 
 
 
4. SUPORT A LES ASSOCIACIONS DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 

CATALANA RELACIONADES AMB L’ÚS DEL FOC 
 
L’Alcalde diu: “He de decir que hay un pequeñísimo cambio en el texto. Si os parece como 
disponemos del texto, os digo simplemente el cambio y en todo caso lo votamos. CiU en la Junta 
de Portavoces ha propuesto que en el punto 1 de los acuerdos al final, cuando dice “de les 
diferents representacions festives dels grups de foc i de les corresponents colles infantils, i que les 
reconeixi dins el marge de l’excepcionalitat de la normativa a l’hora de transposar la Directiva 
2007/23/CE, de 23 de maig”. Simplement afegir aquesta frase, que les reconeixi dins del marge de 
l’excepcionalitat de la normativa. En principi la Junta de Portanveus hem dit que si, si a la resta de 
regidors os sembla correcta ho incluïm. Si? Doncs inclosa aquesta rectificació. A la senyora 
Secretària l’ha donat temps de posar-la? No fa falta que la llegeixi, perquè sinó farem un lio. En tot 
cas, si hi ha intervencions dels grups en aquest punt...cap?” 

S’aprova per assentiment el següent acord: 

 Atès que l’aprovació de la Directiva Europea sobre la posada al mercat d’articles pirotècnics 
(Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig, del Parlament Europeu i del Consell d’Europa) dóna als 
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estats membres de la Unió Europea un termini de tres anys per a la seva transposició a cada estat 
.  

Atès que, en conseqüència, abans del 4 de gener de 2010, els estats membres de la Unió 
Europea, hauran d’adaptar i publicar les disposicions necessàries per donar-hi compliment. 
 
Atès que dita directiva regula la fabricació, l’emmagatzematge i l’ús professional o recreatiu del 
material pirotècnic.  
 
Atès que la seva aplicació literal podria afectar nombroses festes i manifestacions culturals d’arrel 
tradicional on la pirotècnia és un dels elements fonamentals (com ara revetlles, correfocs, o 
diables), ja que preveu importants limitacions en les distàncies de seguretat i en l’edat dels usuaris. 
  
Atès que aquesta Directiva Europea s’ha transposar a la legislació espanyola mitjançant  un Reial 
Decret que ha de redactar el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme del Govern espanyol. 
 
Atès que el Ministeri ha declarat que es farà públic un avantprojecte de decret a l’abril, amb 
l’objectiu de tramitar-lo després de passar per informació pública i pel Consell d’Estat durant el 
segon semestre. 
 
Atès que la Directiva preveu fer excepció, si així ho plantegen els estats membres, de 
determinades festivitats religioses, culturals i tradicionals i, també permet que els estats regulin les 
edats de manipulació dels articles pirotècnics mitjançant la formació. 
 
Atès que es necessari que la Directiva respecti les nostres tradicions i costums i no perjudiqui les 
centenars d’activitats anuals de les colles de diables, bèsties de foc i altres relacionades amb l’ús 
de material pirotècnic que formen part de la nostra tradició cultural, i atès que la diversitat cultural 
catalana es veuria afectada si la transposició de l’esmentada Directiva Europea no incorporés 
aquestes consideracions. 
 
Atès que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i els representants de les diputacions 
i entitats associatives d’ens locals han acordat, en data 30 de gener, en el marc de la Comissió 
Mixta Departament de Cultura – diputacions - entitats associatives d’ens locals (FMC i ACM), una 
resolució que demana al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç la transposició de la Directiva de 
manera que salvaguardi les tradicions festives del foc a casa nostra. 
 
Atès que al municipi de Badia del Vallès la cultura popular i tradicional del foc està  representada 
per entitats com la Colla de Diables. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Donar ple suport a totes les accions del Govern de la Generalitat en les negociacions que 
porti a terme amb el Govern espanyol com a òrgan competent, per tal d’establir el caràcter singular 
dels elements festius de cultura popular i tradicional catalanes, mitjançant una regulació específica 
en l’ús dels materials pirotècnics, que garanteixi el correcte desenvolupament de les diferents 
representacions festives dels grups de focs i de les corresponents colles infantils, i que la reconeixi 
dintre del marc d’excepcionalitat de la normativa a l’hora de transposar la Directiva 2007/23/CE, de 
23 de maig. 

Segon.- Comunicar els acords aprovats a totes les Colles i Agrupacions de diables i bèsties de foc 
del municipi de Badia del Vallès, així com mantenir-los informats sobre el desenvolupament i 
avenços d’aquestes negociacions. 

Tercer.- Donar suport al manifest “per la defensa dels grups de cultura popular i tradicional catalana 
amb ús de materials pirotècnics” de la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya i de l’Agrupació 
del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya. 
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Quart.- Traslladar els presents acords a la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, a l’Agrupació 
del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a les Comissions de 
Cultura de les entitats associatives municipalistes (FMC i ACM), i al Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme. 
 
 
5. SEGREGACIÓ PARCEL·LA RAP  
 
Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament l’alcalde diu: “Abans de començar les 
intervencions, se m’ha oblidat dir a la Junta de Portanveus que el senyor Sergio va fer una 
pregunta i això tenia de veure en que encara no s’hagués donat el sorteig dels habitatges nous, 
perquè estavem parlant de la parcel.la dels habitatges d’Oporto, dir que ADIGSA per fi ha 
desbloquejat tot el tema, i el dia 4 de març, ho dic per tots els regidors que volguin, es fa ja el 
primer sorteig amb els veïns de l’av. Mediterrània que han de marxar d’aquest edifici. Per tant, a 
partir del dia 4 ja començaran a sortir la resta d’habitatges perquè la gent de Badia que vulgui es 
pugui fer la inscripció i pugui optar a aquestes vivendes. Que vaig dir que no tenia res a veure, però 
com que va preguntar concretament per aquest tema doncs ja està, el dia 4 es fa el sorteig entre 
els veïns de Mediterrània que se’ls adjudicarà el pis, i la resta que queden buits, dons es 
començarà ja el procés general per tota la població que vulgui demanar un habitatge de protecció 
oficial”. 
 
Seguidament intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Hem 
d’entendre que a partir del dia 4 estaran disponibles a l’OAC les bases...” 
 
 L’alcalde diu: “El dia 4 es farà el sorteig, quan ADIGSA ja ho tingui fet, un sorteig públic entre els 
veïns de Mediterrània, ella dirà el calendari en què comença el procés per a la resta de la població. 
No li puc dir el calendari perquè fins que passi el dia 4 no ho sabrem”. 
 
S’aprova per unanimitat el següent acord: 
 
Primer.- L’ajuntament de Badia del Vallès es propietari de la parcel·la denominada segons l’antic 
Pla Parcial “ RAP”, corresponent a la finca registral 12295/BIS, tom 565, llibre 236, foli 55 del 
Registre de la Propietat de Cerdanyola del Vallès. Ocupa una superfície total de tres mil quatre-
cents cinquanta-sis  metres quadrats (3456 m2). Llinda al nord amb solar núm. 1 (parcel·la CC-O), 
al sud amb el solar núm. 3 (parcel·la E2), al est amb via de la plata i al oest amb el carrer Porto.  
Aquesta finca va ser cedida a l’ajuntament (en aquells moments  Mancomunitat Intermunicipal 
Santa Maria de Barberà- Sardanyola) per part del “Instituto Nacional de la Vivienda”, en virtut 
d’acta de cessió de 4 de desembre de 1974, còpia de la qual s’adjunta. 
 
Segon.- .- L’ajuntament de Badia del Vallès es propietari de la parcel·la denominada CC-O 
(denominació antic Pla Parcial) situada entre el carrer de Porto, l’avinguda de la Plata i perllongació 
de l’Av. Burgos de Badia del Vallès, en virtut de cessió gratuïta realitzada per l’Institut Català del 
Sòl a favor de l’Ajuntament de Badia del Vallès, formalitzada davant del Notari de Barcelona, Sr. 
José Francisco Blascos Maymó, amb data 3 de novembre de 2000, i inscrita a favor del Ajuntament 
de Badia del Vallès en el Registre de la Propietat núm. 5 de Sabadell, tom 3256, llibre 456, full 70, 
finca 7608-N, inscripció 3ª. De igual manera consta inscrita  en el Registre de la Propietat de 
Cerdanyola  del Vallès-1 al tom 1282, llibre 767, finca 12.295-N, foli 189, inscripció 3ª. 

 
Tercer.- Que com a conseqüència de l’aprovació de la modificació del Pla General Metropolità de 
Barcelona (PGM) pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 12 de juliol de 2000,  i 
de la nova parcel·lació que estableix, una part de la parcel·la RAP (1.194,83 metres2 ) resulta 
agregada a la parcel·la colindant CC-O. 
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Quart.- Vist l’acord de Ple de 28 de març de 2001 segons el qual es van aprovar diferents 
actuacions d’agregació i segregació que afectaven a les parcel·les CC- O i RAP. 

 
Cinquè.- Atesa, per tant, la necessitat de adequar les parcel·les del antic “Pla Parcial de Ciutat 
Badia” a la parcel·lació establerta al nou plantejament. 

 
Sisè.- Vistos els informes dels Serveis Tècnics municipals, el plànols i la resta de documentació 
que s’adjunta. 

 
S’acorda: 

 
Primer.- Segregar 1.194,83 m2 de la parcel·la RAP corresponent a la finca registral 12295 Bis, 
segons plànols adjunts,  per tal que sigui efectiva la seva agregació a la parcel·la CC-O, aprovada 
per Acord del Ple de la Corporació de 28 de març de 2001. 

 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la formalització d’aquests acords. 

 
Tercer.- Notificar als interessats. 
 
 
6. MOCIO ICV-EUiA: PER ACONSEGUIR OBRIR ELS PATIS DELS CENTRES ESCOLARS 

QUE TINGUIN PISTES ESPORTIVES PER A SER UTILITZADES PER LA POBLACIÓ EN 
GENERAL 

 
L’alcalde diu: “El senyor Argueta ens ha dit que retira la moció del punt 6, en funció de que s’està 
treballant en un acord conjunt, per tant passaríem al punt 8, ja que no hi ha temes d’urgència”. 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
Preguntes orals 

 
El senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA fa una pregunta: 
 
7.1 
Desde el grupo d’ICV-EUiA quisiéramos saber sobre el Consell de Sanitat, que desde que se 
constituyó, en esta legislatura no hemos tenido ningún encuentro, ninguna notificación, y revisando 
papeles, siguiendo los temas municipales vimos que se constituyó, no se ha hecho la modificación 
de los nombres cambiando los antiguos regidores de la anterior legislatura, se constituyó a finales 
de la legislatura anterior, y quería saber porquè no se ha convocado y porque no se nos ha 
informado que recientemente la Montse, regidora de l’AEB preguntaba sobre el tema de pediatría 
en el ambulatorio, y entonces sería importante que estos temas tuviéramos más información fluida 
sobre como se está llevando y estas cosas, y a raíz de esta un ámbito a discutirlo y tratarlo sería 
en el Consell Municipal de Salut. 
 
El senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, fa quatre preguntes:  
 
7.2     
Nosotros querríamos hacer algunas preguntas, pero previamente decir que en el último Pleno 
municipal pedimos una serie de convenios fotocopiados o que se nos hiciese llegar via mail, y por 
fin los expedientes de responsabilidad patrimonial decir que esta vez si que es verdad que han 
llegado y que bueno, que esta vez el trabajo aparentemente estaba bien hecho. 
Una vez dicho esto querríamos comentar algunas de las cosas que hemos pedido y que a dia de 
hoy no nos han hecho llegar a nuestras manos, como por ejemplo hace dos Comisiones 
Informativas de Urbanismo, en el momento en que se hablaba de la concesión a la empresa 
CESPA del nuevo contrato para la recogida de basura, se nos haría llegar una comparativa en el 
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que nos explicasen cual era el servicio que se había estado dando hasta este momento, y el que 
se da actualmente, tanto el servicio como todo el mobiliario y las máquinas de transporte y de 
trabajo de ellos. Decir que a dia de hoy aún no nos ha hecho llegar nada. 
 
7.3 
También que hemos visto como en el polideportivo, en las instalaciones antiguas, se están 
haciendo una serie de obras en el techo, no se si exactamente se está colocando tela asfàltica por 
tema de goteras o qué exactamente, hemos preguntado por ellas y se nos dijo que en el informe 
que se había hecho con el tema de la ventisca o ventada, que venía explicando este caso, no 
aparece absolutamente nada sobre el tema del polideportivo, o las instalaciones antiguas de 
polideportivo, saber que es lo que se está haciendo en ellas, y teniendo en cuenta sobre todo que 
el polideportivo será derruido no sabemos cuando, pero en breve, saber si estamos haciendo un 
gasto económico allí que pueda tener una utilidad. Sabemos que se están haciendo pero no 
sabemos qué se está haciendo tampoco. 
 
7.4 
Una vez esto, también querríamos preguntar sobre el tema de la tala de los árboles de parque 
Joan Olivé. En la última Comisión Informativa se nos dijo que se iban a talar porque la técnica de 
Urbanismo había considerado que era necesario hacerlo, tal como dice la técnica pues hay que 
aceptarlo con su criterio, y al dia después cuando se inicia la tala, se para ésta para poder aclarar 
cuales son los árboles que se van a sustituir. En la Comisión Informativa se dijo que se cambiarían 
el mínimo número de árboles que se talaran, sino más. No se porqué ahora de golpe se para para 
poner en estudio cuales son los árboles y arbustos que hay que plantar en el tema de la tala. 
 
7.5 
Y la última pregunta que tendríamos que hacer es la de que hemos visto en el Boletín Oficial de la 
Província que sale a concurso el curso de monitores de actividades acuáticas y terrestres. Para 
nosotros nos resulta un poco chocante el tema de que tengamos que enterarnos de esta 
información por el Boletín, y sobretodo nos gustaría conocer si este servicio se ha ampliado de 
alguna manera, porque si no tengo mal entendido hasta ahora era de monitores de actividades 
acuáticas y ahora ya se habla de actividades incluso terrestres. Saber cuando se ha decidido esto, 
y porqué nosotros no hemos sabido nada. 
 
B. Respostes 
 
L’alcalde respon a les preguntes formulades: “Sobre el tema de CESPA hace dos plenos no es 
posible, en el pleno anterior es cuando se hizo la adjudicación de la contrata nueva tanto de 
limpieza viaria como de recogida de basura. Lo digo porque fue en el Pleno que yo no pude estar, 
y es el que está. Lo digo porque todavía no hay contrato nuevo, por tanto la diferencia entre 
contratos de la adjudicación, se la podrá pasar el servicio de Urbanismo en breve, pero todavía no 
se ha firmado el nuevo contrato con la compañía. Una cosa es que el Pleno ha aprobado la 
adjudicación, pero entre la adjudicación y el nuevo contrato suelen pasar aproximadamente unos 
dos meses. Por tanto, todavía no tendrán la comparativa de lo firmado en contrato. De todas 
formas,ael teniente de alcalde de Urbanismo que hoy no puede estar por enfermedad, pues ya le 
pasaremos que os informe de las diferencias que establece la técnica de Medio Ambiente que es la 
que hizo el informe también de Pleno, en el que salen las mejoras o no, lo que pasa que no con 
respecto a la contracta interior, sino con respecto a las bases y que haga simplemente una 
diferencia con respecto al contrato anterior.  
En el techo del polideportivo, el Sr. Sergio lo ha dicho en la Junta de Portavoces, se lo he aclarado. 
A ver, la valoración de los daños en el polideportivo que constan, que no tienen ustedes porque no 
las pasó el Àrea de Urbanismo, pero si están en el servicio de Deportes. Les dije que la pasaría 
brevemente porque en el Consell Comarcal, yo personalmente en la valoración del año sale el 
polideportivo tanto el techo como creo recordar, no se si ponía valla o pared del frontón también, 
que también quedó dañado por el viento. La especificación técnica de lo que se está haciendo, 
pues yo en todo caso les mandaré el informe técnico de la arquitecta para que sepa lo que es, 
porque yo le puedo decir que lo de levantar la tela asfàltica, la están arreglando porque debajo hay 
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por ejemplo los vestuarios generales y tal que todavía se usan, del antiguo polideportivo. Pero no 
le se decir el daño concreto, mejor que vea el informe de la arquitecta municipal.  
En la tala de árboles del parque Joan Olivé, en la Comisión se les informó de todos los árboles que 
están dañados y que han de cortarse, y de reponerse por otro arbolado. Otra cosa es como se va a 
hacer, y como se va a hacer es que tipo de árbol se va a plantar y como, y de que medidas, que yo 
le dije al concejal y al teniente de alcalde de Urbanismo, es decir es una decisión del alcalde en 
este caso. Yo he decidido que estoy de acuerdo, hay un informe técnico y hay que respetarlo, la 
técnica de Medio Ambiente, no de Urbanismo, la de Medio Ambiente es quien hace ese informe, 
hay toda una serie de árboles del parque Joan Oliver que están en mal estado debido sobretodo al 
viento, y algunos estaban ya enfermos previamente, y nos dice que algunos de ellos hay que 
quitarlos porque pueden caer en cualquier momento, que son los que si que se han cortado. Los 
otros, no hay una em/inencia de que caigan, por tanto hay que quitarlos evidentente porque es un 
peligro a medio plazo, pero yo he dicho que antes de quitarlos hay que empezar a sustituir los 
otros y tener preparada la sustitución, es decir, que cuando quitemos el árbol en el plazo de una 
semana o quince días, tiempo razonable me parece a mi, se proceda a la plantación del nuevo 
arbolado, que no arrasemos medio parque y tardemos tres meses o seis meses en volver a plantar 
los árboles, hagámoslo bien hecho. Esa es mi interpretación y como alcalde di esta orden al 
departamento de Urbanismo para que se proceda así, que se haga sustitución inmediata de lo que 
se quita, porque después vendrà el tiempo de verano en que no se pueden plantar árboles porque 
mueren, y tendremos aquello sin árboles, vendrán las lluvias y se correrá toda la tierra al parque y 
bueno...hagámoslo bien, quitemos aquello que es peligroso, hagamos una sustitución más 
paulatina y mejor hecha, en su tiempo y cuando toca. Es una decisión mía, que evidentemente 
puede ser cambiada en cualquier momento, pero digo lo que fue.  
Y en cuanto al tema del concurso de monitores no se porque no se ha sabido, se aprobaron las 
bases en Junta de Gobierno, teóricamente lo que está a exposición son las bases, y la posibilidad 
cuando acabe el período de exposición pública de la presentación de ofertas de monitores, 
tendrían que haberse llevado a la última Comisión Informativa de Acción Cultural porque es del 
Servicio de Deportes. ¿Por qué salen juntas? Porque hace ya un año y pico que el contrato es 
conjunto, de actividades de monitores acuáticos salía por un lado y terrestres por otro. El de 
terrestres el año pasado, no se si os acordareis, se informó que la empresa que lo prestaba 
renunció, y nos quedamos sin poder prestar el servicio. Entonces, se adjuntó a la contrata de 
monitores acuáticos. La diferencia es que acuáticos es el 80% del contrato, terrestres es el 20% 
del monto económico, y se ha decidido sacar una única contrata, que es una única empresa para 
que haya masa suficiente, para que no nos pase como el año pasado, que la empresa que 
teníamos se fue y nos dejó sin servicio de un dia para otro. Es una decisión simplemente de 
optimización. ¿Por qué no se ha pasado la información? Pues lo lamento, pero que se pase en la 
próxima Comisión, tanto las bases, lo que es lo publicado, que se hagan llegar ya para cualquier 
comentario que se quiera hacer desde los grupos, antes de que se proceda a la aprobación 
definitiva de las bases por parte de la Junta de Gobierno. Es un contrato menor, por tanto es 
competencia de la Junta de Gobierno, no es del Pleno. Pero las bases las haremos llegar mañana 
por si tienen durante todo este mes casi que queda de publicación, por si tienen algún comentario 
a hacer nos lo hagan llegar. 
 
Intervé seguidament el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Si que es 
cierto que en último Pleno se aprobó el tema de la recogida de basuras, pero ya se había, y yo 
creo haber dicho que era hace dos Comisiones Informativas que pedí este pequeño informe en el 
que se hiciese esa comparativa, y me dijeron que no había el más mínimo problema en que se nos 
pasase, el lunes anterior, o sea en la última informativa volví a pedir el mismo y me siguieron 
comentando que no había problemas en que lo tuviésemos, y ahora me estás planteando de que 
no se ponga en pràctica el contrato no será posible. ¿Cierto, no? ¿Entonces, por qué esa 
información ahora es contradictoria a la anterior? 
Y por otro lado, si decir que sobre el tema de la tala de árboles me habré equivocado, si que tenía 
claro y se había informado que era la técnica de Medio Ambiente la que había tomado esa decisión 
que parece ser que era la correcta, pero claro, tomas esa decisión tu personalmente. Bueno, tienes 
potestad para ello. Pero claro, la situación es que en aquella Comisión Informativa se dijo que 
pasará, porque hubo alguna persona que dijo que no se tenían que talar aquellos árboles, y se les 
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indicó personalmente la pregunta de que pasa sino talamos los árboles y se le cae algún árbol 
encima a alguien. Entonces, yo pregunto ahora, y le transmito la misma pregunta que le hicieron a 
esa persona. ¿Qué pasará y quien tomará esa responsabilidad, indudablemente? Ahora me vas a 
decir que el Sr. Alcalde, pero si esa situación se da, si ese árbol se cae y la hace daño a cualquier 
persona”. 
 
L’alcalde diu: “Yo no tomo decisiones normalmente a la ligera. Y me has visto pocas veces en los 
Juzgados, ¿No? Por tomar decisiones incorrectas. Es decir, ninguna. Los que eran peligrosos, de 
peligro eminente, evidentemente yo soy el primero en que esos se están cortando, se han talado y 
los veréis en el parque. Los otros son a medio plazo peligrosos, pero no son peligrosos de peligro 
eminente. Por tanto se han de talar, pero como hay tiempo, en este caso quien asume las 
consecuencias, que en todo caso es el alcalde siempre, la responsabilidad recae siempre en el 
alcalde, pues yo he tomado una pequeña responsabilidad en el tema y es decir, se han de quitar, 
pero como según el informe técnico puede irse haciendo los próximos meses, pues soy de la 
opinión que se vaya haciendo en los próximos meses, que no se haga la sustitución de los 20 
árboles o 22 eran de golpe, sino que se hagan los urgentes de golpe y los demás poco a poco. Si 
pasa algo, entonces y ahora el responsable es el alcalde. La diferencia está en que alguien puede 
decir no, no lo corte. Y la responsabilidad si se cae es siempre igualmente del alcalde, otra cosa es 
que el alcalde asuma esa responsabilidad. Es decir, alguien ha dicho que no se corten así y se 
haga más prudentemente, y yo he asumido que asumo esa responsabilidad. Si cae, pues ya estoy 
asumiendo la responsabilidad con la decisión. Alguien lo ha pedido y yo en este caso hago caso de 
que se haga más poco a poco. No que no se tengan que cortar, porque la decisión sobre si se 
tiene que cortar es una decisión técnica no política, la técnica dice que se tienen que quitar, pues 
se han de quitar. Cómo se han de quitar es la decisión política, se ha ejercido una opinión en la 
Comisión que a mí se me informó, y yo he tomado la responsabilidad de decir sí, hágase poco a 
poco. ¿Pasa algo, cae un árbol? Pues si, me veré en los Juzgados como siempre. Pero es que 
tienes que tomar la decisión y ya está, eso va con el cargo. Pero si que se ha hecho con los que 
eran un peligro. Peligro eminente, yo no he tomado la responsabilidad  de retrasarlo. Los de peligro 
eminente se quitan.  
Para el Sr Eusebio Argueta, sobre el Consell de Sanitat, que no se ha convocado porque entre 
otras cosas este Pleno todavía no hemos nombrado nuestros representantes en el Consell de 
Sanitat, por tanto difícilmente lo podemos nombrar. No están elegidos todos. El Consell de Sanitat 
lo componen una representación del Pleno, de CAP, de la AAVV, etc. Lo pone en el reglamento. Si 
no están todos no se puede convocar.                    
No se han convocado porque no están todos nombrados los representantes de todos, y la regidora 
como bien dice está desde la técnica intentando que todos los colectivos los nombren para hacer la 
primera convocatoria”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Es 
que se me había pasado totalmente y ahora he visto que lo tenía en la libreta, hice llegar al 
teniente alcalde responsable de Urbanismo, el Sr. Juan Antonio Lancho, nuestras dudas de como 
se estaba llevando a cabo la desmantelación de unos huertos que están justo al lado del Instituto 
Federica Montseny. Nosotros teníamos constancia de que existian allí materiales peligrosos como 
puede ser la uralita, y que había una serie de colonias de gatos que estaban allí vivendo. Lancho 
me dio la respuesta a nivel oral de que una empresa especializada se había hecho cargo del trato 
de la uralita y de que se estaba haciendo una captura de los gatos y se estaban llevando a la 
Protectora y me gustaría pedir aquí en este Pleno si se me pueden hacer llegar simplemente la 
documentación relativa sobretodo al tema de la empresa que se hizo cargo de la recogida de la 
uralita, si puede ser. Simplemente es pedir la documentación nada más”. 
 
L’alcalde diu: “¿La de gatos creo que se informó, no? Si ya disponeis de ella en la Comisión 
Informativa. La de la uralita yo no le puedo responder ahora, en todo caso que el regidor de Obra 
Pública se lo haga llegar. 
Se levanta la sesión del Pleno, no hay plenillo, por tanto nos veremos en el próximo Pleno 
extraordinario el dia 17 de marzo.” 
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Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde declara la sessió acabada quan son les vint 
hores i quaranta-cinc minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcalde, 
 


