ACTA NÚM. 11/2009
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE
BADIA DEL VALLÈS EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2009
Badia del Vallès, trenta de setembre de dos mil nou.
El Ple de la corporació quan son les divuit hores i quinze 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
Raquel Gracia Peral
David Sanuy Sales
Montserrat Carbonell Rosell
Montserrat Jiménez Molina
Isabelo Pacheco Sáez
Antonio Sabariego Guerrero
Pau Domínguez García
Mercedes Bermúdez López
Montserrat Domínguez Garcia
Sergio Escribano García
Juan Antonio Pérez Jiménez
Montserrat Montañés Navarro
Antònia Escrivà Castellanos
Eusebio Argueta Chica
Marta Figueras i Badia

PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
AEB
AEB
AEB
PP
ICV-EUiA
CiU

Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns que certifica, i amb la presència de
l’interventor, senyor Esaú Soto Martínez.
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. ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Tinc un parell de
comentaris de les pàgines 6 i 7 de l’acta. A la pàgina 6, al segon paràgraf diu “m’agradaria donar
una mica un toc d’atenció perquè fa a les formes i bé, si des de l’equip de govern no se’ns vol
donar alguna explicació...”. No, no, “si des de l’equip de govern se’ns vol donar alguna explicació”.
La frase és afirmativa, no negativa”.
L’alcadessa diu: “En quin paràgraf?”
Continua la senyora Marta Figueras: “En el segon. Segon paràgraf, el que comença dient
“seguidament intervé la senyora Marta Figueras. Des de l’equip de govern no se’ns vol donar,
aquest no sobra. Si? Això d’una banda, a la pàgina següent diu curiosament que pren la paraula la
senyora Marta Figueras del grup municipal d’IC. I senyora Alcaldessa, no soc d’Iniciativa, soc de
CiU. Per últim, a la pàgina 40, en el segon paràgraf gran diguem-ne, on hi ha explícitament les
meves paraules, a la meitat del paràgraf més o menys, posa amb el “patentès”. Amb el benentés. I
per part meva ja està”.
L’alcaldessa diu: “Gràcies. Fetes les correccions”.
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A continuació pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu:
“En la lista de asistentes al Pleno pone ICV, hay que poner ICV-EUiA”.
L’alcaldessa diu: “Feta la correcció.”
S’aproven sense necessitat de lectura les actes de les sessions que van tenir lloc els dies 29 de
juny (ordinària) i 29 de juliol (extraordinària), atès que tots els membres del consistori disposaven
del text abans de la sessió.
2. CONEIXEMENT RESOLUCIONS ALCALDIA
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “A
mi m’agradaria demanar informació sobre la resolució núm. 11, que es troba a la pàgina 7. M’ha
cridat l’atenció perquè es comenta que hi ha un conveni de projecte Campus Ítaca signat amb la
Universitat de València, i hem preguntava per quin motiu no tenim aquest conveni signat amb la
Universitat Autònoma de Barcelona que està aquí al costat, i que també fa el mateix projecte
Campus. La 100, perdó”.
A continuació intervé la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Jo
volia demanar informació sobre la 225 que és l’acceptació d’una subvenció del Servei d’Ocupació
de Catalunya per a la contractació de 9 aturats, per a la realització d’un projecte de millora
mediambiental.
Sobre la 250 que parla sobre el registre provisional de l’entitat Iglesia Evangélica Hermanos de la
Avenida Costa Azul. Volia saber si és una entitat o és una església.
I sobre la 256 on s’accepta una subvenció de la Direcció General de Participació Ciutadana per
promoure les famílies com a eix central de participació comunitària al territori. No teníem
coneixement d’aquest projecte, ni d’aquesta acceptació, i ens agradaria saber una mica”.
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Raquel Gracia, tinent d’alcalde de l’Àrea
d’Acció Social i Cultural, que diu: “Respecte la resolució núm. 100 que comentava la senyora Marta
Figueras, és una errada, el conveni és amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sobre la resolució 256 és una subvenció que ens van aprovar el 31 de juliol. Des del mes de
setembre s’està elaborant una proposta de projecte per a dinamitzar la participació de famílies en
la nostra comunitat, i quan tinguem la proposta os la passarem.
I sobre la resolució 250 és una entitat que no estava inscrita en el Registre Municipal i s’ha
d’inscriure com a entitat. És una entitat”.
Intervé el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde de l’àrea d’d’Acció Territorial, Medi Ambient,
Promoció econòmica i Via Pública, que diu: “La 225 corresponde a Planes de Ocupación. Es la
aceptación por parte del Ayuntamiento de la subvención que nos otorgan”.
La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:
1. Núm. 569/09, 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. 09031260.
2. Núm. 570/09, 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. 09030942.
3. Núm. 571/09, de procedir a l’arxiu de diferents expedients sancionadors, relacionats a
l’annex 09031261, per desconeixement de la identitat dels presumptes infractors, i incoar
procediment sancionador per incompliment de l’obligació de facilitar la identitat del
conductor.
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4. Núm. 572/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions de
trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
5. Núm. 573/09, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un import total
de 1.942,96 euros.
6. Núm. 574/09, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un import total
de 1.987,97 euros.
7. Núm. 575/09, de practicar liquidació d’havers corresponents a hores extraordinàries
realitzades per l’equip de Serveis Socials, amb caràcter excepcional.
8. Núm. 576/09, d’inscriure la senyora Núria Vallelado Vila a la 18a Escola d’Estiu de Serveis
Socials, organitzada per la Diputació de Barcelona.
9. Núm. 577/09, de contractar diferent personal amb la categoria d’oficial d’obres i
manteniment, mitjançant contracte laboral per circumstàncies de la producció, amb motiu
de la celebració de la festa major, no abans del dia 11 de juny i fins el dia 14 de juny de
2009.
10. Núm. 578/09, de contractar diferent personal amb la categoria d’oficial d’obres i
manteniment, mitjançant contracte laboral per circumstàncies de la producció, amb motiu
de l‘obertura de la piscina exterior, no abans del dia 19 de juny i fins el dia 15 de setembre
de 2009.
11. Núm. 579/09, de concessió d’ajuts de fons socials a diferents treballadors, corresponents al
mes de juny de 2009.
12. Núm. 580/09, de designar funcions i percentatges de dedicació de diferent personal, en el
marc del Programa Integral de Polítiques d’Ocupació.
13. Núm. 581/09, d’aprovar el calendari anual, fixar la jornada en1.568 hores, i disposar el
gaudiment de tres dies per diferència del còmput anual, de tot el personal de l’Ajuntament.
14. Núm. 582/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 26 de juny de 2009.
15. Núm. 583/09, de convocatòria del Ple de l’Ajuntament pel dia 29 de juny de 2009.
16. Núm. 584/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/019, a Gas Natural
Distribución, SDG, S A.
17. Núm. 585/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/037, a Gas Natural
Distribución, SDG, S A.
18. Núm. 586/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/035, a Mercadona, S A.
19. Núm. 587/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/033, a Gas Natural
Distribución, SDG, S A.
20. Núm. 588/09, d’acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona,
corresponent al programa complementari “Assistència amb motiu del temporal de vent”, en
el marc del Pla de Concertació XBMQ 2008-2001, per import de 3.113,83 euros.
21. Núm. 589/09, de contractar la senyora Virginia Ribelles Molina, amb la categoria de
recepcionista de les IEM, mitjançant contracte laboral per circumstàncies de la producció,
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amb motiu de l‘obertura de la piscina exterior, no abans del dia 22 de juny i fins el dia 1 de
setembre de 2009.
22. Núm. 590/09, de fer efectiva la baixa del senyor José Luis Montero Couto i finalitzar
l’expedient núm. 48/08, d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament.
23. Núm. 591/09, de disposició de les vacances d’estiu de diferents treballadors de
l’Ajuntament.
24. Núm. 592/09, de nomenar la senyora M. Dolors Castro Collado secretària accidental, per
absència de la titular.
25. Núm. 593/09, de fer efectiva la baixa de diferents veïns i finalitzar l’expedient núm. 46/08,
d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament.
26. Núm. 594/09, de fer efectiva la baixa de diferents veïns i finalitzar l’expedient núm. 40/08,
d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament.
27. Núm. 595/09, de fer efectiva la baixa de la senyora Pilar Maciñeiras Varela, i finalitzar
l’expedient núm. 13/09, d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament.
28. Núm. 596/09, de modificar les dates de les vacances atorgades a una treballadora a
petició de la interessada.
29. Núm. 597/09, d’aprovar documents comptables AD negatius corresponents a quota
patronal de la Seguretat Social, per reintegrament d’imports, baixes d’IT i d’altres situacions
de personal.
30. Núm. 598/09, de disposició de les vacances d’estiu a diferents treballadors de l’Ajuntament.
31. Núm. 599/09, de modificar la llicència urbanística 2008/128 atorgada a Gas Natural
Distribució SDG, SA.
32. Núm. 600/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/038, a Endesa Distribución
Eléctrica, S L.
33. Núm. 601/09, d’aprovar l’expedient núm. 18/2009, de generació de crèdits a partides
pressupostàries de l’exercici de 2009.
34. Núm. 602/09, d’aprovar l’expedient núm. 19/2009, de generació de crèdits a partides
pressupostàries de l’exercici de 2009.
35. Núm. 603/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 3 de juliol de 2009.
36. Núm. 604/09, de fer efectiva la baixa diferents veïns i finalitzar l’expedient núm. 12/09,
d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament.
37. Núm. 605/09, de fer efectiva la baixa diferents veïns i finalitzar l’expedient núm. 11/09,
d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament.
38. Núm. 606/09, de fer efectiva la baixa del senyor Juan Carlos Fernández Navarro i finalitzar
l’expedient núm. 10/09, d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament.
39. Núm. 607/09, de fer efectiva la baixa de la senyora Ioana Giuglea i finalitzar l’expedient
núm. 09/09, d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament.
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40. Núm. 608/09, de fer efectiva la baixa del senyor Jonathan Haro González i finalitzar
l’expedient núm. 08/09, d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament.
41. Núm. 609/09, de fer efectiva la baixa del senyor Manuel Fernández Cubiles i finalitzar
l’expedient núm. 07/09, d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament.
42. Núm. 610/09, de fer efectiva la baixa diferents veïns i finalitzar l’expedient núm. 06/09,
d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament.
43. Núm. 611/09, de fer efectiva la baixa diferents veïns i finalitzar l’expedient núm. 05/09,
d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament.
44. Núm. 612/09, de fer efectiva la baixa diferents veïns i finalitzar l’expedient núm. 02/09,
d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament.
45. Núm. 613/09, d’adjudicar a Espectacles Baença, S L diferents actuacions que es duran a
terme durant els dies de la Festa Major.
46. Núm. 614/09, d’aprovar el document ADO per import de 930 euros, corresponent al segon
pagament que restava de l’aportació al CEIP Las Seguidillas, destinada a fomentar
activitats educatives de l’any 2007.
47. Núm. 615/09, de fer efectiva la baixa del senyor Mohammed El Boushine i finalitzar
l’expedient núm. 04/09, d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament.
48. Núm. 616/09, d’inscriure la senyora Glòria Amigó Aso i la senyora Sara Concepció Pascual
Cerdán, a l’Escola d’estiu d’espais familiars, al Centre Cívic Sagrada Família.
49. Núm. 617/09, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un import total
de 1.992,34 euros, segons la relació comptable d’ordres de pagament núm. 0/2009/80.
50. Núm. 618/09, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça d’aparcament
núm. 59 a favor de la senyora Cristina Ardanaz Morales, fins el dia 22 d’octubre de 2053.
51. Núm. 619/09, de contractar el senyor Miguel Gatoo Marcilla, amb la categoria d’operari de
manteniment, mitjançant contracte laboral per circumstàncies de la producció, amb motiu
de l‘acumulació de tasques a causa de les vacances d’estiu, no abans del dia 30 de juny i
fins el dia 31 d’agost de 2009.
52. Núm. 620/09, d’acceptar la subvenció de 180,00 euros atorgada per l’Oficina de Promoció
de Polítiques d’Igualtat Dona-Home, destinades al cost de les activitats del catàleg.
.
53. Núm. 621/09, de contractar el senyor Luis Miguel Ramírez Marrufo, mitjançant contracte de
formació a temps complert, dins el projecte d’Escola Taller INNOVA, no abans del dia 27
de juy de 2009, i per una durada de sis mesos.
54. Núm. 622/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/048 al senyor Nicolás
Garcia Crespo.
55. Núm. 623/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per infraccions
de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
56. Núm. 624/09, 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. 09032432.
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57. Núm. 625/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions de
trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
58. Núm. 626/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per infraccions
de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
59. Núm. 627/09, 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 30 de juny de 2009.
60. Núm. 628/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Kamal Abaroudi.
61. Núm. 629/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 10 de juliol de 2009.
62. Núm. 630/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Juan Francisco Genao Muñoz.
63. Núm. 631/09, de jubilació i cessament del senyor Joan Ferrer Calonge a partir del dia 8 de
juliol de 2009.
64. Núm. 632/09, de practicar liquidació dels havers de diversos treballadors, per finalització
dels seus períodes contractuals.
65. Núm. 633/09, de concessió d’una bestreta per import de 2.404,05 euros, al senyor Blas
Rojo López, sense interès i a compte de les retribucions al llarg dels 24 mesos posteriors a
la seva concessió.
66. Núm. 634/09, de prorrogar els contractes de diferents alumnes de l’Escola taller INNOVA
fins el 26 de desembre de 2009, amb les mateixes condicions actuals.
67. Núm. 635/09, de nomenar interinament la senyora Mónica Lizandra Santiago, amb la
categoria de diplomada en treball social, per situació de baixa mèdica per IT de la senyora
Elena Gutiérrez Muriana, no abans del dia 7 de juliol de 2009 i fins la reincorporació de la
funcionària substituïda.
68. Núm. 636/09, de prorrogar els contractes de diferents alumnes de l’Escola taller INNOVA
fins el 26 de desembre de 2009, amb les mateixes condicions actuals.
69. Núm. 637/09, de concessió d’una bestreta per import de 1.000,00 euros, a la senyora
Rocio Matillas Aparicio, sense interès i a compte de les retribucions al llarg dels 20 mesos
posteriors a la seva concessió.
70. Núm. 638/09, de contractar el senyor Josep Martínez València, amb la categoria de
recepcionista de les IEM, mitjançant contracte laboral per circumstàncies de la producció,
amb motiu de l‘obertura de la piscina exterior, no abans del dia 30 de juny i fins el dia 10 de
setembre de 2009.
71. Núm. 639/09, de signar un conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona per a la
continuïtat del programa Agents Locals de Diversitat i Ciutadania, i acceptar la subvenció
de 6.000,00 euros.
72. Núm. 640/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Mirta Isabel Méndez.
73. Núm. 642/09, de donar el vistiplau a la proposta de baixa en executiva presentada per
l’ORGT, referent a rebuts de subministrament d’aigua, per import total de 15.721,66 euros.
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74. Núm. 643/09, d’aprovar la devolució d’ingressos indeguts al senyor Antonio Castro
González, corresponent a la taxa per la prestació de serveis de Casal d’Estiu, per import de
60,15 euros.
75. Núm. 644/09, de sol.licitar a l’Institut Català de les Dones una subvenció de 9.289,87 euros
per finançar les despeses derivades de la implementació del Pla Local d’Igualtat.
76. Núm. 645/09, d’atorgar al senyor Juan José Crespo Piñol la concessió d’una tarja d’armes
per un període d’un any.
77. Núm. 646/09, de denegar la concessió de targeta d’aparcament individual per a persones
amb disminució, modalitat titular conductor, al senyor Antonio Rodríguez Lara, per no
complir tots els requisits establerts a l’article 3.2 i 3.3 de la normativa vigent.
78. Núm. 647/09, 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.
09034060.
79. Núm. 648/09, de substitució en el càrrec d’Alcaldia per absència de l’alcaldessa titular.
80. Núm. 649/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local el dia 17 de juliol de 2009.
81. Núm. 650/09, de declarar la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa en el Padró
Municipal d’Habitants a diferents veïns, per haver transcorregut el termini de dos anys
sense que s’hagi realitzat la renovació a la qual estan obligats els ciutadans estrangers no
comunitaris.
82. Núm. 651/09, de delegar la signatura del contracte del servei de socorristes i monitors
d’activitats aquàtiques i terrestres de les IEM al senyor Juan Antonio Lancho Aceituno.
83. Núm. 652/09, de concessió d’ajuts de fons social a diferents treballadors que ho havien
sol.licitat, corresponents al mes de juliol de 2009.
84. Núm. 653/09, de convocatòria de sessió extraordinària de la Junta de Govern Local pel dia
21 de juliol de 2009.
85. Núm. 654/09, de concessió d’ajuts socials a diferents funcionaris.
86. Núm. 655/09, de concessió d’una bestreta per import de 600,00 euros, al senyor José Luis
Soto Martínez, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extra de Nadal.
87. Núm. 656/09, de prorrogar els contractes subscrits amb diferent personal docent, dins el
projecte d’Escola Taller INNOVA, fins el dia 26 de juny de 2010.
88. Núm. 657/09, 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.
09035236.
89. Núm. 658/09, de procedir a l’arxiu de diferents expedients sancionadors, relacionats a
l’annex 09035237, per desconeixement de la identitat dels presumptes infractors, i incoar
procediment sancionador per incompliment de l’obligació de facilitar la identitat del
conductor.
90. Núm. 659/09. de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 24 de juliol de 2009.
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91. Núm. 660/09, d’aprovar l’expedient núm. 20/2009, de generació de crèdits a partides
pressupostàries de l’exercici de 2009.
92. Núm. 661/09, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un import total
de 1.950,10 euros, segons la relació comptable d’ordres de pagament núm. 0/2009/82.
93. Núm. 662/09, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un import
total de 1.995,77 euros, segons la relació comptable d’ordres de pagament núm.
0/2009/83.
94. Núm. 663/09, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un import total
de 1.989,12 euros, segons la relació comptable d’ordres de pagament núm. 0/2009/84.
95. Núm. 664/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per infraccions
de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
96. Núm. 665/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per infraccions
de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
97. Núm. 666/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions de
trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
98. Núm. 667/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions de
trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
99. Núm. 668/09, d’aprovar i signar un conveni de col.laboració amb el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per al Pla Educatiu d’Entorn dels cursos
escolars 2099-2010 i 2010-2011.
100.
Núm. 669/09, d’aprovar un document comptable AD per import de 1.438,40 euros
corresponents al conveni Projecte Campus Ítaca signat amb la Universitat Autònoma de
Barcelona, destinat a estimular l’alumnat d’ESO a seguir els estudis de secundària.
101.

Núm. 670/09, de convocatòria de Ple extraordinari pel dia 29 de juliol de 2009.

102.
Núm. 671/09, d’aprovar l’expedient núm. 22/2009, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l’exercici de 2009
103.
Núm. 672/09, d’acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona,
en el marc de les Bases i del Catàleg de serveis i activitats del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
104.
Núm. 673/09, d’atorgar al senyor Juan Miguel Garcia Antúnez una suspensió
temporal de la llicència d’auto-taxi núm. 6, a partir del 26 d’octubre de 2009.
105.
Núm. 674/09, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al mes de
juny de 2009.
106.
Núm. 675/09, d’aprovar la despesa de 406 euros IVA inclós, corresponent a
l’exposició Parlem-nos, en relació al conveni signat amb el Consorci per a la Normalització
Lingüística, per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic.
107.
Núm. 676/09, d’aprovar una addenda al conveni de col.laboració subscrit amb el
Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, per l’execució i
justificació del Programa Integral de Polítiques d’Ocupació 2008-2009.
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108.
Núm. 677/09, d’aprovar l’expedient núm. 21/2009, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l’exercici de 2009.
109.
Núm. 678/09, d’aprovar l’expedient núm. 23/2009, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l’exercici de 2009.
110.
Núm. 679/09, de donar continuïtat al nomenament interí de la senyora Mónica
Lizandra Santiago, amb la categoria de diplomada en treball social, per tal de cobrir la
vacant per situació de baixa mèdica per maternitat, de la senyora Elena Gutiérrez Muriana,
no abans del dia 16 de juliol de 2009 i fins la reincorporació de la funcionària substituïda.
111.
Núm. 680/09, de concessió d’ajuts de fons social a diferents treballadors que ho
varen sol.licitar, corresponents al mes de 19 de juliol de 2009.
112.
Núm. 681/09, de nomenar interinament la senyora Emilia Baldovi Amodeo, amb la
categoria d’administrativa, per tal de cobrir la vacant per situació de baixa mèdica per IT de
la senyora M. José Galindo Garcia, no abans del dia 17 de juliol de 2009 i fins la
reincorporació de la funcionària substituïda.
113.
Núm. 682/09, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un
import total de 1.653,78 euros, segons la relació comptable d’ordres de pagament núm.
0/2009/89.
114.
Núm. 683/09, de deixar sense efecte el nomenament del senyor Mariano Pérez
Fraile com a interventor accidental, i ratificar el nomenament del senyor José Manuel
Roque Damota com a interventor accidental a partir del dia 16 de juny de 2009.
115.
Núm. 684/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 31 de juliol de
2009.
116.
Núm. 685/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
117.
Núm. 686/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
118.
Núm. 687/09, d’aprovar l’expedient núm. 24/2009, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l’exercici de 2009.
119.
Núm. 688/09, d’aprovar l’expedient núm. 25/2009, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l’exercici de 2009.
120.
Núm. 689/09, de practicar la liquidació dels havers de diferents treballadors per
finalització dels contractes laborals subscrits durant el mes de juliol de 2009.
121.
Núm. 690/09, de contractar el senyor Raul Trigueros Ocon, amb la categoria
d’oficial d’obres manteniment, per situació de baixa mèdica per IT del senyor Antonio Jesús
Gómez Núñez, no abans del dia 24 de juliol de 2009 i fins la reincorporació del treballador
substituït.
122.
Núm. 691/09, de contractar la senyora Jennifer Haro Bujella, mitjançant contracte
de formació a temps complert, dins el projecte d’Escola Taller INNOVA, no abans del dia
24 de juliol de 2009, i per una durada de sis mesos.
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123.
Núm. 692/09, de contractar la senyora Maria Pilar Argibay Gamero, amb la
categoria d’educadora social, mitjançant contracte laboral per obra o servei determinat, no
abans del dia 24 de juliol de 2009 fins el dia 26 de gener de 2010.
124.
Núm. 693/09, d’aprovar la liquidació provisional a Iniciativa per Catalunya Verds, de
la taxa per permisos d’obres no subjectes a llicències urbanístiques i d’obres de domini
públic, per un import de 16,70 euros.
125.
Núm. 694/09, de concessió d’una bestreta per import de 500,00 euros, a la senyora
M. Rosario Torrecilla Blanco, sense interès i a compte de les retribucions de la paga
extraordinària de Nadal de 2009.
126.
Núm. 695/09, de composició de la mesa de contractació per a la qualificació
documental de les sol.licituds de participació en el procediment per a l’adjudicació de les
obres: “Reforma integral de la urbanització del carrer Algarve”.
127.
Núm. 696/09, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça
d’aparcament núm. 139 a favor del senyor Manuel Palau López, fins el dia 20 de setembre
de 2052.
128.
Núm. 697/09, d’aprovar la valoració de projectes de cooperació de la Comissió
Tècnica municipal, i atorgar diferents subvencions a entitats i associacions de Badia del
Vallès per a l’any 2009, i aprovar els documents comptables per valor total de 16.000,00
euros.
129.
Núm. 698/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
130.
Núm. 699/09, d’autoritzar el canvi de matricula en la reserva d’estacionament
concedida al senyor José Antonio Diaz Caldeiro, davant el núm. 1 de l’av. Eivissa .
131.
Núm. 700/09, de nomenar la senyora M. Dolors Castro Collado secretària
accidental durant els dies 10 al 16 d’agost de 2009, i el senyor José Manuel Roque dels
dies 17 d’agost al 13 de setembre de 2009, per absència de la titular.
132.
Núm. 702/09, de disposició de les vacances d’estiu del senyor Mariano Pérez
Fraile.
133.
Núm. 703/09, de donar per desistit de la seva sol.licitud el senyor Felipe Reguera
Castro, per no haver donat compliment al requeriment municipal de subsanació de
deficiències en relació a la llicència d’ocupació temporal de la Via Pública de la carpa
situada davant de l’av. Costa Brava, 8.
134.
Núm. 704/09, d’iniciar expedient d’ordre de manament, per tal que l’arrendatari del
local comercial núm. 18, situat al carrer Oporto, 13, procedeixi a retirar la carpa instal.lada
davant del local sense haver obtingut la llicència corresponent.
135.
Núm. 705/09, d’iniciar expedient d’ordre de manament, per tal que l’arrendatari del
local comercial núm. 83, situat a l’av. Costa Brava, 8, procedeixi a retirar la carpa
instal.lada davant del local sense haver obtingut la llicència corresponent.
136.
Núm. 706/09, d’iniciar expedient d’ordre de manament, per tal que la arrendatària
del local comercial núm. 84, situat a l’av. Costa Brava, 8, procedeixi a retirar la carpa
instal.lada davant del local sense haver obtingut la llicència corresponent.
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137.
Núm. 707/09, de concessió d’una bestreta per import de 400,00 euros, a la senyora
Maria del Rocio Matillas Aparicio, sense interès i a compte de les retribucions de la paga
extraordinària de Nadal de 2009.
138.
Núm. 708/09, de practicar la liquidació dels havers corresponents del senyor Raul
Trigueros per finalització del contracte laboral subscrit el passat mes de juliol.
139.
Núm. 709/09, d’autoritzar el senyor Pedro Pérez Caballero l’OVP mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Burgos, 34, durant el període de l’1 d’agost
de 2009 fins el 31 d’agost de 2009.
140.
Núm. 710/09, 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 juliol
de 2009.
141.
Núm. 711/09, d’autoritzar la senyora Vanesa Real Garcia l’OVP mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Burgos, 38, durant el període de l’1 de maig
de 2009 fins el 31 d’agost de 2009.
142.
Núm. 712/09, d’autoritzar el senyor José Alburquerque Hernçandez l’OVP
mitjançant la instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Burgos, 2, durant el període de
l’1 de juny de 2009 fins el 30 de setembre de 2009.
143.
Núm. 713/09, d’autoritzar la senyora Consuelo Hernández Linares l’OVP mitjançant
la instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Mediterrània, 9, durant el període del 22
de maig de 2009 fins el 30 de setembre de 2009.
144.
Núm. 714/09, d’autoritzar la senyora Lu Yan Qiu l’OVP mitjançant la instal.lació de
terrassa, davant el local de la Plaça Major, durant el període de l’1 d’abril de 2009 fins el 13
d’agost de 2009.
145.
Núm. 715/09, d’autoritzar l’ampliació de l’autorització atorgada a la senyora Lu Yan
Qiu l’OVP per a la instal.lació de terrassa, davant el local de la Plaça Major, durant el
període de l’1 d’abril de 2009 fins el 13 d’agost de 2009.
146.
Núm. 716/09, d’autoritzar el senyor Xiao Xiao Zhao l’OVP, mitjançant la instal.lació
de terrassa, davant el local situat a l’av. Costa Brava, 4, durant el període del 27 de maig
fins el 30 de setembre de 2009.
147.
Núm. 717/09, d’autoritzar la senyora M. José Felipe Verdejo l’OVP mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Mediterrània, 19, durant el període de l’1 de
juny de 2009 fins l’1 de setembre de 2009.
148.
Núm. 718/09, d’autoritzar la senyora Josefina Giral Perelló l’OVP mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Mediterrània, 28, durant el període de l’1 de
juny de 2009 fins el 30 de setembre de 2009.
149.
Núm. 719/09, d’autoritzar el senyor Francisco José Soto Mares, mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local situat al carrer Oporto, 9, durant el període del 2 de
juny fins el 15 de setembre de 2009.
150.
Núm. 720/09, d’autoritzar el senyor José M. Rodriguez Navas l’OVP mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local del carrer Santander, 6, durant el període del 24 de
maig de 2009 fins el 24 de setembre de 2009.
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151.
Núm. 721/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/060 a favor de la
senyora Raquel Vázquez Rus.
152.
Núm. 723/09, de nomenar interinament el senyor Esaú Soto Martínez per tal de
cobrir la vacant accidental de tècnic d’administració especial codi 300202, amb efectes del
dia 13 d’agost de 2009.
153.
Núm. 724/09, de concessió d’una bestreta per import de 1.000,00 euros, a la
senyora Montserrat Carbonell Rosell, sense interès i a compte de les retribucions de la
paga extraordinària de Nadal de 2009.
154.
Núm. 725/09, de nomenar interinament la senyora Sandra Mota Nogales, amb la
categoria d’aparelladora, amb efetes del dia 5 d’agost de 2009.
155.
Núm. 726/09, d’aprovar la relació número 94/2009 de documents comptables fases
O i ADO, per import de 240.597,89 euros, corresponents a despeses trameses pels
diferents serveis gestors.
156.
Núm. 727/09, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros, al senyor
Blas Rojo López, sense interès i a compte de les retribucions del mes de setembre.
157.
Núm. 728/09, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un
import total de 3.926,85 euros, segons la relació comptable d’ordres de pagament núm.
0/2009/95.
158.
Núm. 729/09, d’autoritzar l’OVP a l’empresa APSA, S L, el dia 31/07/2009, davant
l’av. Burgos, 32, per a la instal.lació d’una grua mòbil i rack de comunicacions.
159.
Núm. 730/09, de nomenar el TAE senyor Esaú Soto Martínez interventor accidental
de l’Ajuntament, amb efectes del dia 13 d’agost de 2009.
160.
Núm. 731/09, de declarar el senyor Mariano Pérez Fraile en la situació
administrativa de serveis especials, en raó de passar a prestar servei a l’Oficina Antifrau de
Catalunya, depenent del Parlament de Catalunya, amb efectes del dia 24 d’agost de 2009.
161.
Núm. 732/09, de nomenar el senyor Raul López Borrás tresorer habilitat accidental
des del dia 10 d’agost fins el dia 9 de setembre de 2009, per vacances del tresorer titular.
162.
Núm. 733/09, de prorrogar el contractes de l’alumne de l’Escola taller INNOVA
senyor Paco Bernal Miró, fins el 19 de febrer de 2010, amb les mateixes condicions
actuals.
163.
Núm. 734/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/063 a la senyora
Carmen Garcia Barba.
164.
Núm. 735/09, de practicar liquidació dels havers del funcionari senyor Mariano
Pérez Fraile, i formalitzar i cursar la baixa en el servei actiu a la Seguretat Social amb
efectes de 23 d’agost de 2009.
165.
Núm. 736/09, de jubilació del senyor Juan Luis Muñoz Carrasco amb efectes del
dia 31 d’agost de 2009, atès el compliment de l’edat que estableix l’Estatut Bàsic de
l’empleat públic.
166.
Núm. 737/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
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167.
Núm. 738/09, 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.
09003264.
168.
Núm. 739/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
169.
Núm. 740/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
170.
Núm. 741/09, de desestimació dels recursos presentats incoats per diferents
infraccions de trànsit, confirmar les sancions a diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
171.
Núm. 742/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
172.
Núm. 743/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
173.
Núm. 744/09, de procedir a l’arxiu de diferents expedients sancionadors,
relacionats a l’annex 09039078, per desconeixement de la identitat dels presumptes
infractors, i incoar procediment sancionador per incompliment de l’obligació de facilitar la
identitat del conductor.
174.
Núm. 745/09, 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.
09039079.
175.
Núm. 746/09, de concessió d’ajuts de fons social a diferents treballadors que ho
havien sol.licitat, corresponents al mes d’agost.
176.
Núm. 747/09, de rectificar el punt segon i tercer de la núm. 736/09, en el sentit que
la data de jubilació i cessament del senyor Juan Luis Muñoz Carrasco, és el dia 30 d’agost
de 2009.
177.
Núm. 748/09, d’autoritzar el senyor Oscar Huertas Jauregui, titular de la llicència
d’auto-taxi núm. 1, el canvi de un vehicle.
178.
Núm. 749/09, d’autoritzar l’OVP a l’empresa GRUAS EVEREST, S A, el dia
19/08/2009, davant l’av. Mediterrània 16, per a la instal.lació d’un trailer-plataforma.
179.
Núm. 750/09, de variacions de la nòmina del personal corresponents al mes de
juliol de 2009.
180.
Núm. 751/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de
Governació i Serveis Generals.
181.
Núm. 752/09, d’assignar a l’agent de la Policia Local senyor Juan Pedro Cordero
Galán, les funcions de Cap de la Prefectura de la Policia Local amb efectes del dia 3
d’agost i fins el 2 de setembre de 2009, per absència del titular.
182.
Núm. 753/09, d’ordenar a l’arrendatari del local 18, situat en el carrer Oporto 13, la
retirada de la carpa instal.lada sense la preceptiva llicència.
183.
Núm. 754/09, d’ordenar a l’arrendatari del local 84, situat en l’av. Costa Brava, 8 la
retirada de la carpa instal.lada sense la preceptiva llicència.
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184.
Núm. 755/09, d’ordenar a l’arrendatari del local 83, situat en l’av. Costa Brava, 8 la
retirada de la carpa instal.lada sense la preceptiva llicència.
185.
Núm. 756/09, d’autoritzar la senyora Lu Yan Qiu l’OVP mitjançant la instal.lació de
terrassa, davant el local de la Plaça Major, durant el període de l’1 de setembre fins el 28
de febrer de 2010.
186.
Núm. 757/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
187.
Núm. 758/09, de prorrogar el contracte de l’alumne de l’Escola taller INNOVA
senyora Vanessa Aceijas Gómez fins el dia 1 de març de 2010, amb les mateixes
condicions actuals.
188.
Núm. 759/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/080 a favor de la
senyora Vanessa Real Garcia.
189.
Núm. 760/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 4 de setembre d
e2009.
190.
Núm. 761/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/069, a favor de la
Comunitat de Veïns de l’av.Eivissa, 1.
191.
Núm. 762/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
192.
Núm. 763/09, de desestimació de les al.legacions formulades pel senyor Joaquin
Fresnedosa Fernández sol.licitant la devolució de l’import de 86,00 euros per taxa de
retirada de vehicles de la via pública.
193.
Núm. 764/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
194.
Núm. 765/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
195.
Núm. 766/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
196.
Núm. 767/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
197.
Núm. 768/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
198.
Núm. 769/09, 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.
09042327.
199.
Núm. 770/09, 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.
09039731.
200.
Núm. 771/09, 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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201.
Núm. 772/09, 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.
09040328.
202.
Núm. 773/09, de desestimació dels recursos presentats incoats per diferents
infraccions de trànsit, confirmar les sancions a diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
203.

Núm. 774/09, de diferents modificacions referents a la nòmina del personal.

204.
Núm. 775/09, de concessió d’una bestreta per import de 1.000,00 euros, al senyor
David Sanuy Sales, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària
de Nadal de 2009.
205.
Núm. 776/09, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros, al senyor
José Luis Soto Martínez, sense interès i a compte de les retribucions del mes de setembre.
206.
Núm. 777/09, d’aprovar l’expedient núm. 27/2009, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l’exercici de 2009.
207.
Núm. 778/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/056 a favor
d’ADIGSA.
208.
Núm. 779/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/055 a favor
d’ADIGSA.
209.
Núm. 780/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/054 a favor
d’ADIGSA.
210.
Núm. 781/09, de abonar a la senyora Juana M. Moreno Pardo la liquidació d’havers
per finalització de la seva substitució.
211.
Núm. 782/09, de nomenar funcionària interina la senyora Juana M. Moreno Pardo,
amb la categoria de conserge de manteniment, per jubilació del senyor Juan Luis Muñoz
Carrasco, no abans del dia 31 d’agost i fins el 2 de setembre de 2009.
212.
Núm. 783/09, de abonar a la senyora Virginia Ribelles Molina i el senyor Josep
Martínez València la liquidació d’havers per finalització de la seva contractació.
213.
Núm. 784/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
214.
Núm. 785/09, d’aprovar l’expedient núm. 26/2009, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l’exercici de 2009.
215.
Núm. 786/09, d’aprovar l’expedient núm. 28/2009, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l’exercici de 2009.
216.
Núm. 787/09, d’aprovar l’expedient núm. 29/2009, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l’exercici de 2009.
217.
Núm. 788/09, de concessió a la senyora Sònia López Martínez d’excedència
voluntària amb efectes del dia 28 de febrer i fins el 10 de setembre de 2009, per cura del
seu fill.
218.

Núm. 789/09, de disposició de les vacances de personal de l’Ajuntament.
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219.
Núm. 790/09, de designar l’arquitecta senyora Marta Vicens Núñez per a realitzar
la valoració de diversos expedients de constrenyiment.
220.
Núm. 791/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/061, a Endesa
Distribución Eléctrica, S L.
221.
Núm. 792/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Raquel Parra Espinosa.
222.
Núm. 793/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Sandra M. Porras Santano.
223.
Núm. 794/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Lidia Nchama Nso Maye.
224.
Núm. 795/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Francisca Espinar Guerrero.
225.
Núm. 796/09, d’acceptar la subvenció de 64.064,88 euros atorgada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya, destinada a la contractació de noy persones aturades per a la
realizació del projecte “Accions de millora mediambiental”.
226.
Núm. 797/09, d’inscriure el senyor Oscar Manuel Chamorro Chamorro al VI
Congrés Nacional de Criminologia.
227.
Núm. 798/09, de signar un conveni de col.laboració amb el Departament de
Governació i Administracions Públiques destinat al programa de cooperació
interadministrativa en màteria d’actuacions comunitàries, i acceptar la subvenció de 21.000
euros.
228.

Núm. 799/09, de concessió de llicència urbanística núm. 2009/068, a Gas Natural.

229.
Núm. 800/09, de practicar liquidació de la diferència d’havers produïda en la
liquidació del senyor Ramón Gutiérrez Garcia.
230.
Núm. 801/09, de deixar sense efecte la núm. 171/09, que concedeix a la senyora
Glòria Amigó Aso la reducció d’un terç de la seva jornada de treball.
231.
Núm. 802/09, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a
favor de la tinent d’alcalde quarta, senyora Montserrat Carbonell Rosell.
232.
Núm. 803/09, d’aprovar l’expedient núm. 30/2009, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l’exercici de 2009.
233.
Núm. 804/09, d’aprovar l’expedient núm. 31/2009, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l’exercici de 2009.
234.
Núm. 805/09, d’aprovar l’expedient núm. 32/2009, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l’exercici de 2009.
235.
Núm. 806/09, de creació de la partida pressupostària 09 1203 4521 46500 amb
dotació 0 pel pressupost de 2009, a nivell orgànic, funcional i econòmic.
236.
Núm. 807/09, de declarar la senyora Mercè Rosera Pérez en situació d’excedència
voluntària per incompatibilitat, amb efectes del dia 1 d’abril de 2009.
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237.
Núm. 808/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 18 de setembre
de 2009.
238.
Núm. 809/09, de substitució del senyor Juan Antonio Lancho Aceituno en el càrrec
d’Alcaldia, per absència de la titular, durant els dies 26, 27 i 28 de setembre.
239.
Núm. 810/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
240.
Núm. 811/09, de creació de la partida pressupostària 09 0402 0111 91300 amb
dotació 0 pel pressupost de 2009, a nivell orgànic, funcional i econòmic.
241.
Núm. 812/09, de col.laboració en el concurs d’aparadors del mercat municipal amb
la quantitat de 630,00 euros en total, repartits en tres premis.
242.
Núm. 813/09, d’atorgar la reducció del 90 per cent de la taxa d’escombraries, i
atorgar l’exempció de la taxa de clavegueram a diferents contribuents.
243.
Núm. 814/09, de creació de la partida pressupostària 09 0803 4632 22709 amb
dotació 0 pel pressupost de 2009, a nivell orgànic, funcional i econòmic.
244.
Núm. 815/09, de concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora Isabel Moral Olmo.
245.
Núm. 816/09, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Antonia Salas Valverde.
246.
Núm. 817/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT.
247.
Núm. 818/09, de concessió d’una bestreta per import de 1.100,00 euros, a la
senyora Rosa Caballero del Castillo, sense interès i a compte de les retribucions de la
paga extraordinària de Nadal de 2009.
248.
Núm. 819/09, de practicar liquidació dels havers de diversos treballadors, per
finalització dels seus períodes contractuals.
249.
Núm. 820/09, d’aprovar a la senyora Elisabeth Ruiz Romero la liquidació
provisional de la taxa per permisos d’obra no subjectes a llicència urbanística, per import
de 16,70 euros.
250.
Núm. 821/09, d’inscripció, amb caràcter provisional, de l’entitat denominada “Iglesia
Evangélica de Hermanos en la Avenida Costa Azul” al Registre Municipal d’Entitats i
Associacions, amb el número EAC 116-09.
251.
Núm. 822/09, d’inscripció de l’associació denominada “Club Tenis Blaubadia” al
Registre Municipal d’Entitats i Associacions, amb el número EAC 117-09.
252.
Núm. 823/09, de designar l’arquitecta senyora Marta Vicens Núñez per a realitzar
la valoració de diversos expedients de constrenyiment.
253.
Núm. 824/09, d’aprovar l’expedient núm. 35/2009, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l’exercici de 2009.
254.
Núm. 825/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 25 de setembre
de 2009.
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255.
Núm. 826/09, d’aprovar i signar una addenda al conveni de col.laboració en
matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social a través del Pla Educatiu d’Entorn, pel
curs 2009-2010, i acceptar la subvenció de 96.348,00 euros.
256.
Núm. 827/09, d’acceptar la subvenció de 11.000,00 euros atorgada per la Direcció
General de Participació Ciutadana, per promoure les famílies com a eix central de la
participació comunitària al territori.
257.
Núm. 828/09, de contractar la senyora Cristina Montiel Ortiz, mitjançant contracte
de formació a temps complert, dins el projecte d’Escola Taller INNOVA, no abans del dia
18 de setembre de 2009, i per una durada de sis mesos.
3. RATIFICACIÓ RESOLUCIONS ALCALDIA
Es dóna lectura de la proposta d’acord presentada. Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al
senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “En relación a este punto, en
cuanto a los recursos humanos del Ayuntamiento, en cuanto a la organización es que hay una
mezcla en este punto, que hay dos que son funcionarios y dos que son cargos políticos de
confianza, y entonces me gustaría en uno de los puntos votar si se pudiera por separado, y en los
otros dos puntos tener nuestra posición en cada uno de los puntos”.
L’alcaldessa diu: “A veure, en principi això ho hauria d’haver proposat a la Junta de Portaveus per
haver obtingut un acord al respecte. En un únic punt ho hem parlat a la Comissió Informativa, no ho
hem parlat a la Junta de Portaveus, doncs manifesti el que vulgui i en principi no cal”.
Continua el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA: “En relación a estos puntos,
yo voy a votar en contra”.
Seguidament pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu:
“Nosaltres ja hem manifestat per activa i per passiva la nostra oposició a la contractació a
l’Ajuntament de càrrecs de confiança. En el moment que es va presentar l’intent de nova
organització d’aquesta casa amb el nomenament de tres supercoordinadors de grans àrees, que
plegaven. Nosaltres ja ens vam abstenir en el seu moment, i no tenim més remei donat que aquest
punt es votarà tot junt, votar en contra també”.
L’alcaldessa diu: “Aquest és un tema que s’ha parlat ja en el últim Ple, s’ha parlat a la Comissió
Informativa, tothom ha manifestat el seu posicionament al respecte, nosaltres hem justificat, no ara
del que hem posat nom i cognoms a una plaça en concret, sinó que ha havíem argumentat el
nostre posicionament al respecte en el darrer Ple, per tant passaríem a la votació”.
Es procedeix a la votació de la proposta de ratificar resolucions de l’Alcaldia, que s’aprova per 11
vots a favor (PSC) i 6 en contra (AEB, PP, ICV-EUiA, CiU).
S’acorda:
Ateses les resolucions dictades per l’Alcaldia susceptibles d’ésser ratificades pel Ple de
l’Ajuntament, es proposa la ratificació literal de la següent:
1. Núm. 641/09, de 17 de juny de 2009, d’assignar al lloc 300201 (TAE Esports), ocupat pel
senyor Rafael Moya Camarón, de manera addicional, les funcions de coordinació de l’Àrea
d’Acció Social i Cultural.
2. Núm. 701/09, de 16 de juny de 2009, d’assignar funcions de coordinació de les diferents
àrees als senyors José Manuel Roque Damota, Salvador Avià Faure i Marta Vicens Núñez,
de manera temporal i fins la creació de les places de coordinadors en plantilla.
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3. Núm. 830/09, de nomenar la senyora Maria del Mar Medina Ponce com a funcionària
eventual, amb efectes del dia 8 de setembre de 2009, incorporant-se amb el codi de lloc
200100, per desenvolupar el càrrec de directora de l’Àrea de Governació i Serveis
Generals.
4. APROVACIÓ MEMÒRIA COSTOS DELS SERVEIS 2008
Un cop llegida la proposta, s’obre un torn de paraules. L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora
Antonia Escriva, del grup municipal del PP, que diu: “Només per dir que aquest grup municipal en
aquest punt s’abstindrà”.
Seguidament intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “El
posicionament de l’AEB amb respecte al pressupost i amb tot allò que tingui que veure amb donar
compte d’aquest pressupost, de tots és sabut que és en contra. Fins que aquests pressupostos no
funcionin d’una manera més participativa i es faciliti a la població la seva participació en l’exercici
pressupostari, nosaltres seguirem votant en contra”.
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per 11 vots a favor (PSC), 3 en
contra (AEB) i 3 abstencions ( PP, ICV-EUiA, CiU).
S’acorda:
Vist que la Llei 1/1994 de Creació del municipi de Badia del Vallès –en concret a la disposició
addicional tercera- obliga a l’Administració de la Generalitat de Catalunya a finançar durant el
període de 10 anys, els serveis no obligatoris que en el moment de la creació del municipi eren
prestats per la Mancomunitat Intermunicipal de Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès.
Atès que la metodologia emprada per a calcular el cost dels serveis respecta les pautes establertes
per la Sindicatura de Comptes en el Dictamen referent a la determinació del cost dels serveis
públics en un ens local, emès l’11 de febrer de 1999, i utilitzades en l’informe 46/1998-B,
Ajuntament de Badia del Vallès. Costos dels Serveis no obligatoris.
Atès que la implementació d’un sistema de càlcul de costos permet conèixer els costos reals dels
serveis prestats per l’Ajuntament.
Atès que el coneixement dels costos faciliten la presa de decisions interna per tal de millorar
l’eficiència en la gestió econòmica.
Atès que institucionalment es vol millorar la transparència i el rentiment de comptes davant dels
ciutadans de la gestió realitzada i dels recursos públics emprats.
S'acorda:
Aprovar les memòries de costos dels serveis prestats per l’Ajuntament de Badia del Vallès durant
l’exercici pressupostari 2008 que s’annexen i adjuntar-les a l’expedient del Compte General de
l’entitat.
5. ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ DOMINI PÚBLIC SUBSÒL PARCEL·LA E5
Es dóna lectura de la proposta d’acord presentada. Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al
senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Nosotros en este punto, nos
abstendremos”.
Pren la paraula seguidament la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu:
“Nosotros en este punto nos abtendremos, puesto que es la empresa que tiene esta puntuación
que se ha requerido y reune los requisitos. Lo que si quisiéramos hacer hincapié es que la
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valoración técnica que sea muy muy exacta, y que sea realmente muy puntual, para que no nos
demos con errores que antaño nos hemos dado”.
A continuació intervé el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Es para
decir que nosotros votaremos en contra del tema de la adjudicación del subsuelo público, como ya
nos opusimos a la realización del parking, sin saber que era lo que íbamos a construir en su
superfície.
Hoy adjudicareis también el subsuelo público, y seguimos sin saber que es lo que se va a hacer en
la parte de la superfície de este parking. Nosotros hoy nos vamos a permitir el lujo de intentar decir
al equipo de gobierno, que considereis la posibilidad que en su dia propuso la AEB, de colocar la
residencia de ancianos en este lugar. Por tres motivos. El primer motivo porque desde el primer
momento, pensamos que era el lugar idóneo para este centro debido a que está cerca del centro
de dia y del hogar del anciano. En segundo lugar porque así se podrá saber y realizar un parking
en condiciones, teniendo en cuenta que es la obra que va a ir en su parte superior. Y por tercero y
último porque así se podría poner en marcha el erróneo y fraudulento proyecto que un dia el Sr.
Jimeno nos presentó en este Pleno, en el que nos dijo que esto sería una realidad a corto plazo.
Eso fue para el año 2006. Tres años después nos hemos enterado y por casualidad, que aquel
proyecto está en stand by. Por quiebra de la empresa a la que se adjudicó la obra. Y que además,
el actual equipo de gobierno se replantea cambiar el uso de la finalidad de ese terreno. Así que de
verdad, replantear este humilde propuesta para hacer una residencia de ancianos muy necesaria
para Badia, y con un funcionamiento público, visto que en estos momentos de grave crisis, son de
las únicas y pocas cosas que funcionan”.
Seguidament intervé el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde de l’àrea d’Acció Territorial,
Medi Ambient, Promoció econòmica i Via Pública, que diu: “En primer lugar creo que decir o utilizar
la palabra fraudulento refiriéndose a un proceso que fue público y abierto, que reunió todas las
garantías legales para su adjudicación, y el hecho de que esa empresa como otras muchas, cayera
en la bancarrota o tuvieran problemas financieros, es ligar o mezclar churras con merinas en todo
caso. Es querer hacer un discurso que va más allá del discurso político que creo que nos toca aquí
hoy. Pero bueno, quitando eso, creo que a lo mejor no es la palabra más adecuada, o el adjetivo
más adecuado para calificar el tema de la residencia.
Nosotros al igual que hicimos en el Pleno en que se trató el tema de la adjudicación de la obra,
volvemos a repetir nuestro compromiso, que es abrir un proceso participativo en el que todo el
mundo pueda decir la suya sobre lo que es lo que se va a construir sobre el parking. A partir de ahí
cualquier opción puede ser válida. Eso lo dirá el proceso participativo, dentro de los márgenes que
podemos tener.
El terreno de la futura residencia no se va a recalificar ni se va a cambiar el uso de la parcela
afectada. No entiendo muy bien la relación. Si que es cierto lo que se está hablando de modificar el
Plan General Urbanístico, pero en ningún caso se ha hablado o se ha puesto sobre la mesa que
esa parcela sea una parcela afectada”.
A continuació intervé el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Primero
clarificar el tema de porqué digo que es un fraude, y no digo que el proceso fuese un fraude en sí,
sino lo que digo es que una empresa que se presenta y que luego no puede realizar esa obra, eso
es un fraude para mí. Eso es un engaño. Y cuando el equipo de gobierno comienza a plantear la
posibilidad de plantear cambiar la recalificación de algunos espacios, pues porqué no este iba a ser
uno de ellos. Así que lo del tema del fraude, quiero que se entienda como que la fraudulenta en
este caso es la empresa. Y lo del tema de la recalificación de terrenos ya veremos como se da,
pero yo lo pongo ya encima de la mesa. Es decir, que andemos con cuidado con ello”.
L’alcaldessa diu: “A ver, en cualquier caso, se está sometiendo a votación la aprobación de una de
terminada concesión de dominio público de una parcela concreta, lo otro se tratará en otro
momento o en otro punto. Las palabras tienen un significado y cuando se dicen se dicen. Acepto
que el espíritu de esta frase fuera otro, y aceptamos la corrección en este caso, pero bueno, cada
un tiene que ser consciente de lo que dice y asumir sus palabras como hemos hecho en muchas
ocasiones otros”.
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Es procedeix a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per 11 vots a favor (PSC), 3 en
contra (AEB) i 3 abstencions ( PP, ICV-EUiA, CiU).
S’acorda:
Atès que mitjançant acord de Ple de l’ajuntament de data 26 de novembre de 2008 s’aprova el plec
de clàusules Administrativas per l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del bé de
domini públic del subsòl de la parcel.la E5 de Badia del Vallès (terrenys situats a l’espai interior de
la cruïlla de l’av. Burgos amb el carrer Santander) per la construcció i explotació d’un aparcament
subterrani.
Atès que durant la licitació es presentaren les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que amb data 19 de maig de 2009 es constituí la mesa de contractació, i aquesta, després de
la recepció de l’informe de valoració tècnica, realitzà la proposta d’adjudicació a favor de
GECOINSA, APARCAMIENTOS. GECOPATRIMONI, S.L., examinada la documentació que
l’acompanya i d’acord amb aquesta i de conformitat amb l’establert en l’article 135.3 i la disposició
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre , de contractes del sector públic.
S’acorda:
Primer. Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment la concessió administrativa del bé de
domini públic del subsòl de la parcel·la E5 de Badia del Vallès (terrenys situats a l’espai interior de
la cruïlla de l’av. Burgos amb el carrer Santander) per la construcció i explotació d’un aparcament
subterrani a l’empresa GECOINSA, APARCAMIENTOS. GECOPATRIMONI, S.L., pel preu de
abonament del cànon de 250.000 euros, segons condicions de licitació punt 38.1
Segon. Notificar i requerir a l’empresa GECOINSA, APARCAMIENTOS. GECOPATRIMONI,
S.L.,adjudicatari provisional del contracte, per a que presenti, dins dels quinze dies hàbils següents
al de la data de publicació de l’adjudicació provisional en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el perfil de contractant, la documentació justificativa de trobar-se la corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol altres
documents acreditatius de la seva aptitud per a contractar, així com constituir la garantia definitiva.
Tercer. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en el perfil de contractant.
6. APROVACIÓ NOVA RELACIÓ DE PREUS RECOLLIDA RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
La secretària procedeix a donar lectura de la proposta presentada. Seguidament, l’alcaldessa
cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, del grup municipal del PP, que diu: “La postura de
este grupo municipal será la de votar en contra, puesto que hemos visto hace poco tiempo la
eficacia de la empresa en cuanto a la recogida. Sí es cierto que hemos matizado que si en el
contrato tienen unas condiciones tienen que cumplirlas, esperamos que en éste, lógicamente y así
se ha quedado en varias ocasiones, se vea la forma de que la cumplan, porque está en el contrato
y así tienen que aceptarlo, pero consideramos que no es la empresa más adecuada, que no es la
forma, y que una vez ya se ha dado el caso de que no hayan cumplido con su contrato que es su
obligación, porque se comprometen a eso, no nos merece ninguna confianza y por tanto votaremos
en contra”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “El
tema de la neteja viària és un tema recurrent en totes les discussions que tenim amb l’equip de
govern, ja sigui presencial o fins i tot virtualment. Ja es va discutir en el Ple del 28 de gener de
2009 que l’empresa CESPA no estava fent bé la seva feina, i que els responsables de l’equip de
govern no estan fent tampoc bé la seva feina, perquè no estan obligant a l’empresa a fer que Badia
estigui neta. Algo tan simple com això. S’ha millorat? Si. S’ha millorat, però donar-li la mateixa
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licitació a una empresa que ja no complia les seves funcions, bé per falta de capacitat, bé per falta
d’implicació, ho desconec, ja ens va semblar poc oportú i per això vam votar en contra. Aquí estem
aprovant la nova relació de preus de recollida de residus i de neteja viària, considerem al igual que
la companya senyora Antònia Escriva del grup PP, que l’empresa no és la correcta, que s’està fent
malament la feina, i per tant, igual que vam fer en el Ple del 28 de gener, votarem en contra”.
Seguidament intervé el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Nosotros
volveremos a votar en contra, aunque el tema que se está votando es la aprobación de los precios
de este año, para decir que nosotros los votaremos en contra, porque estamos en contra de como
se hace la limpieza en este pueblo. Las compañeras de CiU y del PP ya han manifestado su queja
por el mal estado que viene sufriendo Badia en cuanto a su limpieza, pero independientemente de
eso también hemos visto como durante el verano los containers de recogida de basura no se han
limpiado, cosa que marca también el nuevo contrato que se ha realizado, y que por lo tanto
también vais a aprobar hoy el pago de ese dinero sin hacer la reclamación de no haber prestado
ese servicio. Y deciros que nosotros además, ya del principio estamos en contra de que esta
empresa realice la recogida de basuras y se encargue de la limpieza de nuestras calles. Opinamos
que este trabajo lo debe realizar siempre personal contratado directamente por el Ayuntamiento,
así generaríamos mejores condiciones laborales y mucho más dignas, con mejores salarios para
quien realiza el trabajo, ya que de esta manera, una parte del dinero que nosotros pagamos va a
parar a su empresa, y no directamente a los trabajadores que realizan el trabajo. Además, en caso
de que fuesen los trabajadores fuesen contratados directamente por el Ayuntamiento, lo que
estaríamos también sería controlar el trabajo que realizan, y no se darían situaciones como esa
que comentaba anteriormente de la no limpieza de los contenedores durante todo el verano. A la
misma vez, también nos preocupa la situación de donde van a parar los residuos que recoge esta
empresa. Generalmente suelen acabar en tema de incineradoras y abocadores, y lo que suele
pasar es que con la incineración de estos residuos lo que acabamos generando son montones de
micropartículas que acaban quedando en el aire, que las estamos consumiendo entre todos. Por lo
tanto, por una banda estamos en contra de la gestión que está haciendo la empresa, y por otra de
como se viene realizando la contratación de la empresa”.
Intervé a continuació el senyor Juan Antonio Lancho Aceituno, tinent d’alcalde de l’àrea d’d’Acció
Territorial, Medi Ambient, Promoció econòmica i Via Pública, que diu: “Simplemente agradecer las
aportaciones que han realizado los distintos grupos de la oposición en este caso. Vuelvo a explicar
o vuelvo a decir lo que he dicho ya en muchas ocasiones. La limpieza es una cuestión, en muchas
ocasiones, de percepción. Hoy no estamos discutiendo si la empresa CESPA es la más adecuada
o no para limpiar las calles de Badia. Legalmente con la plica, el concurso en la mano, fue la
empresa que más puntos sacó, por lo tanto ahí hay poco más que discutir. Podemos discutir o
podemos insistir en que el equipo de gobierno tiene que perseguir más o más intensamente a la
empresa para que cumpla con el compromiso que tiene con esta ciudad y en eso estamos. ¿Se ha
visto una mejora en la limpieza de la vía pública? Si. ¿Tenemos que estar de acuerdo, tenemos
que conformarnos con la mejora? No. Pero no es lo que estamos discutiendo hoy, no es lo que
llevamos a pleno hoy. Hoy lo que llevamos a pleno es que ha habido un concurso nuevo, hay unos
precios nuevos, y que para poder gestionar esa plica se tienen que aprobar estas modificaciones
de partida. Sólo eso. ¿Qué dentro de poco o dentro de mucho tendremos que tener otro debate
sobre la limpieza de la vía pública? Espero que si, y que esta vez sea para hablar bien de la
empresa o de la limpieza, y si no es así pues para dar daña a quien hay que dar caña, el equipo de
gobierno y la empresa, eso no hay problema.
Algunos apuntes. No se han dejado de limpiar los contenedores durante todo el verano. No es real.
El Ayuntamiento se percibió que los contenedores se limpiaron y se empezaron a limpiar, hubo un
tiempo que no puedo decir si es todo el verano o si fue un dia, en que no se hizo la limpieza, pero
eso se ha modificado, se ha cambiado. Se están limpiando los contenedores, se están cumpliendo
la mayoría de las cosas que pone en el pliego. Por lo tanto, demos un poco de margen también, no
convirtamos la parte en el todo”.
L’alcaldessa diu: “Es per a parlar dels preus...”
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Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Només un
apunt. Quan el senyor primer tinent d’alcalde diu que l’empresa va guanyar les pliques està molt bé
però clar, li recordo al senyor Lancho que les pliques estan creades per l’Ajuntament, el disseny del
plec tècnic i administratiu i els criteris, els barems de puntuació per a decidir quina empresa guanya
i quina no, està creat per l’Ajuntament, per cert per l’equip de govern sense comentar absolutament
als demés grups del Consistori, i el que no es posa en els barems és si s’ha de tenir en compte
amb una puntuació d’un 50% per exemple, si aquesta empresa ha treballat abans a Badia i si ha
fet bé la feina. Si s’hagués posat això, l’empresa no hagués tornar a guanyar”.
L’alcaldessa diu: “Senyora Marta Figueras, el tema del concurs es va parlar...”
Senyora Marta Figueras: “...jo responc perquè el senyor Lancho ho ha dit. En tot cas, la meva
intervenció acaba aquí”.
L’alcaldessa diu: “A veure, es que tornar a parlar del tema del concurs d’escombraries. S’ha tret per
part de tots els grups, heu argumentat vostre vot en funció de l’adjudicació d’un determinat servei
que ja es va comentar i es va tractar en un altre punt, llavors...donaré la paraula primer a la
senyora Antonia Escrivà, i si us plau no comencem un debat sobre el tema del concurs de neteja
viària, perquè no acabarem mai”.
Intervé la senyora Antonia Escriva, del grup municipal del PP, que diu: “Como entiendo que los dos
minutos seran compartidos para los dos grupos, seré muy rápida.
Dicho por el teniente de alcalde que si, que es cierto que la empresa ganó los puntos y tal, pero
muy brevemente. O sea, el hecho de tener un precedente del no cumplimiento del contrato debería
por lo menos restar puntos. Termino, he dicho que iba a ser rápida”.
L’alcaldesssa: “Es que no donaré paraules. A veure, si estic dient que no parlem d’una cosa que ja
hem parlat largo y tendido en un ple, en reunions monogràfiques...arribarà un moment que no
donaré paraules. No em miri així, senyora Figueras.
Els posicionaments respecte el temes de recollida d’escombraries i neteja viària han quedat molt
clars i no tornarem a un altre debat. Passarem a la votació”.
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per 11 vots a favor (PSC), 5 en
contra (AEB, PP i CiU) i 1 abstenció (ICV-EUiA).
S’acorda:
Vist que el nou servei de recollida de residus i neteja viaria, entrarà en funcionament el pròxim dia
1 de juny, degut a la necessitat de l’empresa de disposar d’un període de temps per activar-lo.
Vist que fins aquesta data estaran en vigor els preus actuals del servei.
Vist que en data 28 de gener de 2009 es van acordar uns preus pel 2009 referits a la nova
contracta.
S’acorda:
PRIMER. Aprovar la nova relació de preus que consta en el informe de la Tècnica de Medi Ambient
i que es concreta en el quadre següent:
1. PREUS GLOBALS PER SERVEIS DES DE L’1 DE GENER AL 31 DE MAIG
Partida 07/04 4411.227.00
Partida 07/04 4411.227.00
Partida 07/04 4411.227.00
Partida 07/04 4411.227.02

Recollida Firm
Recollida Form
Recollida mobles
Recollida paper/envasos
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119.609,05 €
48.385,40 €
13.547,25 €
11.504,90 €

Partida 07/04 4411.227.02
Partida 07/04 4422.227.00
Partida 07/04 4422.227.00
Partida 02/04 6221.227.00

Ampliació re. Paper/envasos
Neteja viària
Amplliació neteja viària
Recollida i neteja mercat

5.948,45 €
176.821,75 €
9.772,80 €
13.487,30 €

2. PREUS GLOBALS PER SERVEIS DES DE L’1 DE JUNY AL 31 DE DESEMBRE
Partida 07/04 4411.227.00
Partida 07/04 4411.227.00
Partida 07/04 4411.227.00
Partida 07/04 4411.227.00
Partida 07/04 4411.227.02
Partida 07/04 4411.227.02
Partida 07/04 4422.227.00
Partida 07/04 4422.227.00
Partida 02/04 6221.227.00
Partida 02/04 6221.227.00

Recollida Firm
108.036,95 €
Recollida Form
37.587,64 €
Recollida mobles
30.269,51 €
Serveis comuns
59.413,60 €
Recollida paper/envasos
19.019,92 €
Recollida paper comercial
10.331,69 €
Neteja viària
254.042,88 €
Neteja embornals
3.677,04 €
Recollida mercat
7.012.62 €
Neteja mercat
16.762,17 €

Segon. Aprovar els documents comptables en fase AD que s’adjunten.

7. LA GESTIÓ DE RESIDUS
L’alcaldessa diu: “Abans a la Junta de Portanveus hem modificat de la proposta d’acord, en els
punts dels acords eliminaríem el número 1 i la resta quedaria tal com està”.
La secretària dóna lectura de la proposta presentada per indicació de la senyora Alcaldessa. A
continuació pren la paraula el senyor Sergi Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu:
“Nosaltres ja hem presentat en el seu moment una moció de rebuig al pla de l’Entitat Metropolitana,
al pla de gestió de residus urbans, que bàsicament denunciava que aquest pla en un 85-90 per
cent de seu contingut i del seu pressupost constituïa, significava la construcció d’una nova
incineradora, l’augment de la capacitat d’incineració de la incineradora del Besòs, la construcció
d’un nou abocador, l’ampliament de capacitat de l’abocador del Garraf etc, etc. Vam presentar una
moció que va ser rebutjada per aquest ple. I nosaltres votarem a favor d’aquesta, que és una visió
reduccionista de la moció que ja en el seu moment vam presentar nosaltres, però ens en sembla
bé allò que diu. Per a nosaltres és una llàstima que aquest ple en el seu conjunt, no denuncïi la
incongrüència de dir-se ecologista o de volar-se posar el nom de verd dintre del titular del partit, i
en recolzar la construcció d’una nova incineradora o l’ampliació de la capacitat de cremada de les
que ja hi ha al nostre territori. Estem defensant amb aquesta moció que no se’ns posi una
incineradora aquí al costat, però des de l’AEB i des de la coalició de la que formem part, des de les
candidatures alternatives del Vallès, per a nosaltres tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya
tenen dret a que no se’ls faci una incineradora a prop, i penso que anant una miqueta més enllà,
tots tenim dret a que els nostres governs apostin d’una vegada per totes per una política de residus
que sigui una mica respectuosa amb el medi ambient, i aquesta no ho és”.
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “En
primer lugar he de agradecer a los grupos municipales con representación en Badia del Vallèsen
este Consistorio, porque hemos llegado a un acuerdo que nos ha llevado unos cuantos meses
negociando, hablando, para llegar a un acuerdo sobre la gestión y la reutilización, y darle un
tratamiento responsable a los residus, a nuestras deixalles, a nuestras basuras. Yo creo que si es
un acuerdo de mínimos, es normal porque hay diferentes opiniones, diversos planteamientos, y es
normal. Pero hemos llegado a un acuerdo de alguna manera, como dar una gestión responsable. Y
una pequeña aclaración, simplemente por la intervención que me ha precedido. Yo puedo asegurar
de que en el Vallès Occidental no va ninguna incineradora. Yo puedo asegurar en el Plan no estar
recogida. Sí que va en la Zona Franca, si que es verdad, si que está recogido en esta zona. Hay un
acuerdo del Consorcio del Vallès Occidental para la gestión de los residus con el Àrea
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Metropolitana de Barcelona que gestiona los residus, y no está recogido por este acuerdo. No está
recogido esto de la construcción de una incineradora aquí en la Comarca.
Y nada más, agradecer simplemente a los diferentes grupos municipales por las aportaciones que
han hecho, y que nos ha costado pero lo hemos conseguido”.
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat de tot el
Consistori.
S’acorda:
Vist que l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient, ens que s’encarrega de la gestió i tractament de
residus dels municipis de l’àmbit metropolità, ha aprovat el Programa Metropolità de Gestió de
Residus Municipals 2009 – 2016 (PMGRM 2009 – 2016), com a instrument de planificació en
matèria de residus per als propers anys en el marc dels municipis metropolitans.
Aquest Programa adapta les normatives i objectius sobre la gestió dels residus a les diferents
directives comunitàries i legislació corresponent del govern de la Generalitat. Especialment
replanteja el model metropolità en funció de la nova Directiva Marc de Residus (Directiva
2008/98/CE), que fixa els objectius següents:
•

Incidir de manera prioritària en la prevenció, a fi d’estabilitzar i fins i tot disminuir la
generació de residus a l’àmbit metropolità.

•

Completar i optimitzar les instal·lacions de tractament de residus per a arribar a un
reciclatge de més del 50% dels residus generats, basat en l’enfortiment de les recollides
selectives i la recuperació en planta.

•

Continuar el camí iniciat en el sentit de tractar totes les fraccions de residus, inclosa la
fracció resta, i d’aquesta forma disminuir el rebuig a destí final.

Atès que el Consell Comarcal del Vallès Occidental, el Consorci per a la Gestió de Residus del
Vallès Occidental i l’Entitat del Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana (EMSHTR) han signat
recentment un conveni de col·laboració per a la millora de la prestació dels serveis de gestió i
tractament de residus
Donat que, en aquest context, el nou Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals 2009
– 2016 pot generar un debat sobre el model de gestió de residus, també entre la ciutadania de
Badia del Vallès.
S’acorda:
1. Que l’Ajuntament de Badia del Vallès, d’acord amb les directives comunitàries i la legislació
pròpia del Govern de la Generalitat, definirà el seu propi model de gestió de residus, com
ho ha anat fent els darrers anys, dins de l’àmbit comarcal del Vallès Occidental.
2. Que l’Ajuntament de Badia del Vallès es manifesta en contra de la implantació en el nostre
territori i del Pol. Ind. de Sant Pau de Riu Sec de Sabadell de les infraestructures de gestió
i tractament de residus de caràcter metropolità previstes al PMGRM 2009 – 2016
(incineradora-planta de valorització energètica, i l’ abocador de residus metropolitans)
3. Que el ple de la corporació es reafirma en la moció aprovada en l’anterior mandat per
aquest plenari en la qual ja es manifestava la nostra oposició a la instal·lació de l’abocador
comarcal.
4. Traslladar aquest acords a l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidraúlics i Tractament de
Residus, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el
Consell Comarcal del Vallès Occidental i al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Occidental.
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8. MOCIÓ CIU: SOBRE DIVERSES MESURES A ADOPTAR PER A LA PROTECCIÓ DELS
TREBALLADORS AUTÒNOMS
Es dóna lectura de la moció presentada pel grup municipal de CiU. Seguidament l’alcaldessa
cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Amb aquesta
moció el que es pretén es intentar aconseguir que els autònoms no siguin treballadors de segona,
encara que sigui en petites mesures, perquè aquesta és una moció on es demanen mínims, només
mínims. Però és absolutament injust que els autònoms, que son treballadors com qualsevol altre, i
que paguen impostos com qualsevol altre o més, vingui de cop una crisi econòmica tan greu com
la que tenim ara a sobre, hagin de tancar els seus negocis per motius x i no tinguin dret a cap
prestació d’atur, i de fet fins fa poc no tenien dret a posar-me malalts i rebre cap tipus de subsidi ni
a tenir baixa de paternitat per exemple, o de maternitat. De paternitat. Ara poc a poc es van
arreglant aquestes coses, i el que es demana aquí es un pas més, simplement. Es demana no que
els treballadors autònoms tinguin la mateixa prestació d’atur que els altres treballadors que també
estaria bé, però pensem que es millor començar pel principi, i el que demanem és que s’adoptin
mesures similars a les que s’han adoptat enguany per tots aquests treballadors que han esgotat la
seva prestació d’atur i que ara s’està allargant, i també fórmules d’assessorament, allargament dels
crèdits, etc. Simplement això. Dono per avançat les gràcies a tots aquells partits que donaran el
seu suport a aquesta moció”.
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Nosotros
apoyaremos esta moción. He pedido la palabra simplemente , sobre la marcha, porque en la
presentación de la moción no estoy de acuerdo con la afirmación que ha hecho la representante de
CiU. Los trabajadores autónomos no son trabajadores de segunda.”
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu:
“Senyor Argueta, jo no he dit que els treballadors autònoms siguin de segona, i si així s’ha
interpretat de les meves paraules ho rectifico de seguides. Jo he dit que en ocasions sembla que
estiguin tractats com a ciutadans de segona, pel simple fet que no tenen els mateixos drets. Un
treballador te dret quan es posa malalt a cobrar. Un treballador te dret si te un fill a agafar x dies de
paternitat. Els treballadors autònoms fins ara no podien fer aquestes coses i ara les poden fer
només en condicions molt explícites. Un treballador autònom no te dret, si es queda sense feina, a
cobrar atur, i per això he dit que estaven tractats com si fossin de segona, i que el que preteníem
amb aquesta moció es que siguin treballadors com tots, que ho son”.
A continuació pren la paraula la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu:
“Només per a dir que el nostre partit votarà a favor lògicament d’aquesta moció, per suposat que
qualsevol mesura que es tracti de paliar qualsevol persona que a la seva feina estigui malament,
doncs serà benvinguda”.
Pren la paraula el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Només per a dir
que des de l’AEB hem fet una reflexió profunda d’aquesta moció, i sobretot votarem a favor
pensant en tots aquells treballadors i totes aquelles treballadores que han estat obligades a fer-se
autònoms quan tenien un treball per compte aliena, i han estat obligats a fer-se autònoms per a
mantenir la feina, que en els darrers anys son un nombre important i formen part de la classe
treballadora com tots els demés treballadors d’altres sectors, i per tant pensem que aquesta moció
està força bé”.
L’alcaldessa diu: “Nosaltres també votarem a favor perquè pensem que els autònoms tenen els
mateixos drets que tots els treballadors, no perquè siguin treballadors que s’han vist obligats a ser
autònoms perquè no han tingut un altra feina, sinó perquè hi ha molta gent que és treballador
autònom no per obligació sinó per voluntat pròpia. No em serveix l’argumentació d’un tema
d’obligatorietat per una altra situació, son dos situacions molt diferents i s’han de protegir les dues
de la mateixa manera”.
Es procedeix a votar la moció presentada, que s’aprova per unanimitat de tot el Consistori.
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S’acorda:
S’aprova per unanimitat de tots els grups municipals la moció presentada pel grup municipal de
CIU en relació als treballadors autònoms i que literalment diu:
“Com és sabut, ens trobem actualment en una situació d’aguda crisi, caracteritzada pel
decreixement econòmic i la pèrdua de llocs de treball.
El sector dels treballadors autònoms és un dels principals afectats per la crisi existent, tota vegada
que pateix en primera persona l’actual restricció de crèdits i, tot i les previsions de l’Estatut del
Treballador Autònom, no percep encara cap prestació d’atur per cessament d’activitat i, a més,
incorre sovint en responsabilitats patrimonials en cas d’una mala evolució de la seva activitat.
Així mateix, cal considerar que els treballadors autònoms tenen un pes important en el teixit
econòmic de Catalunya i, on a finals del 2008 hi havia una xifra de 8.447 treballadors autònoms,
que representen més del 21 per cent de la nostra població ocupada. Malgrat les dificultats
esmentades, els autònoms es caracteritzen per la seva capacitat per crear ocupació i per la seva
voluntat de resistir els efectes de la crisi, essent una peça fonamental per a l’economia productiva i
per a l’estabilitat econòmica i social del país i de la nostra ciutat.
Conscients dels problemes gravíssims que afecten els treballadors autònoms i de la seva
importància per al teixit econòmic del nostre municipi, aquest grup municipal entén, que malgrat ser
de titularitat estatal o autonòmica la major part de competències que prodrien ser exercides per a
millorar la situació dels autònoms, això no és excusa perquè aquest Ajuntament no adopti també
totes aquelles mesures específiques al seu abast que puguin atorgar major protecció i estabilitat
als treballadors autònoms.
En relació als antecedents exposats, els sotasignants proposem al ple l’adopció dels següents
acords:
Primer. Instar als Governs de l’Estat i de la Generalitat l’adopció de mesures de protecció als
treballadors autònoms en situació de cessament d’activitat similars a les que s’adoptin per als
treballadors per compte aliè que hagin esgotat les seves prestacions d’atur.
Segon. Estudiar i posar en funcionament fórmules d’assessorament per tal de facilitar l’accés a
crèdits que permetin la continuïtat de les seves activitats o l’inici d’altres de noves, com a
treballadors autònoms en cas de considerar-se viables econòmicament.
Tercer. Disposar el pagament preferent i en un termini màxim de trenta dies dels subministraments
efectuats a aquest Ajuntament i organismes depenents per treballadors autònoms o empreses que
acreditin una facturació anual inferior a 250.000 euros.
Quart. Destinar dintre de les actuals estructures i pressupostos de l’IMPEM els recursos necessaris
per a la creació d’un servei d’assessorament integral i continuat a l’autònom, que l’assessori en
totes les etapes i incidències pròpies i específiques de la seva activitat com a autònom.
Cinquè. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Govern Espanyol, a
les associacions sindicals UGT i CCOO, i a les entitats municipalistes de Catalunya (ACM i FMC). “
9. MOCIÓ CIU: SOBRE EL SUPORT A LA CONSULTA POPULAR D’ARENYS DE MUNT
Es retira de l’ordre del dia la moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió referent
a la consulta popular d’Arenys de Munt.
10. PRECS I PREGUNTES
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El senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, fa sis preguntes.
10.1 Pluges
El pasado 17 de octubre hubo una lluvia muy fuerte, cayó una tormenta muy fuerte. De septiembre.
Es verdad, porque teníamos una Junta de Portavoces, es verdad. Y se cortaron las carreteras, a la
entrada de Badia sobretodo una, la del rio, saltaron las arquetas y estas cosas. Y visto lo que ha
pasado recientemente en otras regiones del territorio nacional, de España, me gustaría saber si se
prevé algun tipo de medidas respecto a este acontecimiento, dado que los cambios metereológicos
son sorprendentes. Me gustaría saber si desde el equipo de gobierno se está adoptando o
tomando algun tipo de precauciones con respecto a este tema.
10.2 Rentat de cotxes
Vista la situación que hay en el lavadero de coches que está al lado del Suma, me gustaría saber
cual es la situación que está en este negocio, visto que desde hace un tiempo está en un estado
diría yo lamentable, y que se utiliza ya para otros menesteres y no para el que en su principio
estaba previsto.
10.3 Neteja i jardins
Y hablando de lamentos, lamentar la penosidad de la limpieza de nuestras calles, de nuestras
aceras, de nuestros jardines. Me gustaría hacer algunas preguntas con respecto a estas cosas que
he mencionado de la limpieza, y una va sobre todo los jardineros que tenemos, cuantas personas o
cuantos jardineros se dedican a la limpieza que tengamos en la Brigada o desde el Ayuntamiento a
la limpieza o el mantenimiento de los jardines, y con que periodicidad se hace el mantenimiento de
éstos, porque realmente las zonas verdes y pequeños parterres están en una situación como digo,
de limpieza y de que vas salteando de alguna maneras las cacas de los perros en las aceras y en
las demás zonas que ya ni se molestan los propietarios de estos animalitos en recogerlas.
Y en cuanto a...cuando decía de limpiezas y de cosas de esas me refería a la zona y al
mantenimiento, a la zona que hay en el parque de la Calle Mallorca. Hay un parque infantil y están
las papeleras rotas y se ve el parque mismo de las Islas Baleares, no se si el equipo de gobierno,
si algunas personas del equipo de gobierno han pasado por allí, y es una situación de limpieza
bastante lamentable de esta zona. No se si también habeis pasado por allí, pero no es la primera
vez que se habla y es de la misma famosa fuente de la calle Mallorca, que aquello se está
convirtiendo casi casi casi en la deixalleria, en un...sillas, latas, de todo. Es una fuente, nunca
mejor dicho, es una fuente de insalubridad, de mosquitos y de todo en esta situación, de la fuente
esta de la calle Mallorca. Hay una serie de bancos por esta zona que están algunos remendados,
reparados con bridas. Es que da la nota, porque ponerle una brida negra a una traviesa marrón,
pues da un poco la nota, y cualquiera que vaya por allí lo ve esto, que el mantenimiento de estos
inmuebles urbanos dejan mucho que desear.
10.4 Nomenament directora RRHH
Y tengo una pregunta, iba a decir que era la última pero me han llamado y es que hay otro
problema. No es la última exactamente, pero dado que hemos incorporado, o el equipo de
gobierno ha incorporado a la Sra. Maria del Mar Medina como directora de RRHH, pues me
gustaría saber los objetivos que se plantean, que medios, que cambios y como se piensa realizar
estos cambios con el funcionario de...si es que van a haber estos cambios que se pretende, porque
de hecho en los tiempos que vivimos incorporar a una persona para esta gestión, es poco
comprensible por este grupo municipal que se haya incorporado una persona en la situación en
que vivimos, pensamos que en la casa hay gente capacitada que lo podía seguir haciendo, o que
lo estaba haciendo o de otra manera, pero que el equipo de gobierno ha tomado esta decisión,
entonces por lo tanto yo pido información de qué es lo que se va a hacer con la reestructuración,
con esta persona al frente, con relación al tratamiento de nuestros trabajadores de nuestra casa.
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10.5 Faroles
Detrás del número 17 y 19 de la calle Cantábrico o detrás de la calle Santander, como se quiera
entender, por allí, están dos farolas entrelazadas con unos cables con cinta aislante, pues se pasa
luz de una a otra, y me gustaría saber los motivos o si es que de esta manera es el mantenimiento
de nuestro alumbrado público que hace la brigada municipal y el Ayuntamiento.
La senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, fa una pregunta:
10.6 Sala polivalent A. Machado
A la passada Comissió Informativa de l’Àrea d’Acció Social i Cultural, se’ns va presentar el protocol
d’utilització de la sala polivalent Antonio Machado. En aquesta mateixa Comissió se’ns va convidar
a fer aportacions i propostes de modificació d’aquest document. Fins i tot se’ns va indicar que es
podien fer arribar per mail. Posteriorment nosaltres hem sabut que aquest protocol ja s’ha fet
arribar a les entitats com a document definitiu. No només com a document definitiu, sinó que es
convida a les entitats que l’han rebut a poder sol.licitar a partir d’aquell moment aquest equipament.
Nosaltres ens preguntem que farà doncs, l’equip de govern, amb les aportacions de la resta de
forces polítiques d’aquest Consistori, doncs a la seva presentació se’ns ofereix aquesta
possibilitat,i a l’hora de la veritat ens trobem que és un document que ja s’ha donat per tancat, i que
ja s’ha fet arribar a les entitats perquè puguin sol.licitar-ho”.
La senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, fa quatre preguntes:
10.7 Enllumenat encès
La primera es que varios vecinos de Badia nos han comentado de que a las 4 de la tarde las
farolas estaban encendidas. Teniendo en cuenta el ahorro o no que tenemos que tener y demás
pues bueno, no se que tipo de control hay sobre este tema y demás, pero es una energía que
estamos despilfarrando y un gasto innecesario.
10.8 Molesties nocturnes veïns
En segundo lugar, solicitamos, no sabemos si este equipo de gobierno tiene algo previsto, una
mayor presencia policial en los tramos de Menorca-Ibiza y Mallorca, puesto que últimamente si que
es cierto que los vecinos nos han comunicado que varios grupos de jóvenes, a unas horas de la
noche, a partir de las 9 o las 10 de la noche, incluso más tarde, aparte de que los coches van en
contra dirección, bajan por Ibiza y continuan sin más, pues las voces, ruidos, cervezas allí tiradas y
demás, los vecinos se han quejado bastante.
10.9 Sol.licitud organigrama
En tercer lugar reclamar a la Sra. Alcaldesa el organigrama de esta casa. Por tercera, cuarta,
quinta vez. No se ya, he perdido la cuenta.
10.10 Final carrer Santander
En cuarto y último lugar, también nos han comentado que en la calle Santander al final, en la
plazoleta, que hay mucha agua, que a qué es debido que continuamente este agua, que está
prácticamente el pavimento mojado, para los vecinos esto supone, aparte de que esta plazoleta ya
de por si, siempre las condiciones han sido y son bastante...no se que palabra emplear, que está
un poco deteriorada, ¿No? Si a esto añadimos los containers que hay con la basura, la humedad,
el agua y demás, pues quizá sería bueno que nos replanteáramos al menos ver este agua,
porque...y de momento ya está, estas eran las cuatro preguntas.
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L’alcaldessa diu: “Antes de dar la palabra a mis compañeros para que contesten el resto de
preguntas, comentar lo del tema del protocolo de la sala polivalente del Antonio Machado. A ver, el
hecho de que el protocolo se ha pasado a las entidades, es para que hagan las aportaciones que
consideren oportunas, igual que a los grupos políticos. Lo que pasa es que mientras se aprueba el
documento definitivo, se ha autorizado a las entidades para poder utilizar ese espacio, mientras se
termina el protocolo, pero el protocolo no se ha aprobado. No está aprobado. Cuando acabemos
de contestar las preguntas le vuelvo a dar la palabra·.
Intervé el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, Medi Ambient, Promoció
econòmica i Via Pública, que diu: “ Sobre el tema de las lluvias fuertes y qué se está haciendo para
evitar que una lluvia torrencial haga daño. En primer lugar, lo que hacemos siempre es la limpieza
de los imbornales que se realiza dos veces al año, justo antes del inicio de la época de lluvias y por
ejemplo, normalmente cuando nos llega una alerta de lluvias fuertes, lo que solemos siempre es
tener un retén de brigada que está preparados digamos, para que en caso de que sea necesario
poder intervenir. Aparte de eso poca cosa más, poco margen más tenemos de maniobra para
poder actuar en la vía pública si llueve mucho.
Sobre el tema del lavadero de coches situado junto al Suma, decirle que el viernes hay una reunión
convocada con el Suma, con la persona que explota el tema del lavadero, el ingeniero municipal y
el responsable de Vía Pública para tratar este tema. En cuanto salgamos de la reunión se notificará
lo que se haya decidido o lo que se haya hecho a todos los grupos.
Sobre el tema de jardinería decirle que jardineros de plantilla, creo recordar que tenemos dos
ahora mismo. El resto del mantenimiento de jardines lo hace Talleres Catalunya. Y la periodicidad
con que se hace, tiene una rotación por todo el municipio y sus dos grupos que tienen van
trabajando los distintos jardines y espacios verdes que tenemos.
Y sobre la situación de dejadez o de problemas con farolas, bancos, la fuente del parque de las
Islas Baleares, ya le informé en su momento que es una avería y que tardaremos todavía en
solucionarlo, pero tendremos que poner algún remedio para evitar que se acumule la mierda o la
basura que deja la gente por otro lado, y para mantener la zona en condiciones.
Las farolas de la calle Santander desconozco que hacen enganchadas. Lo miraremos pero de
todas formas no es un trabajo de Brigada, que haya hecho la Brigada. Me consta.
Sobre las farolas encendidas. Muchas veces encontrarán las farolas encendidas por el dia puesto
que se están probando que funcionen correctamente. Si ha sido en Bética, tenemos problemas, se
apagan por la noche y estos dos días últimos se han estado comprobando durante el dia. En la
zona Bética-Plata. Hay algún problema que hace que por la noche no haya luz y salte.
Y sobre la plazoleta de Santander, creo recordar que al inicio de la legislatura aprobamos la
solicitud de un PUOSC para acondicionar el entorno y en concreo esta plaza, que será sino me
equivoco, para el 2011-2012 cuando se ejecute. Está aprobado. El agua no lo se, tendremos que
mirarlo y ver de donde viene”.
L’alcaldessa diu: “Antes de dar la palabra al Sr. Sanuy para que responda el tema de personal, le
enviaré el Organigrama. Ha sido un despiste, lo siento”.
A continuació pren la paraula el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu:
“Respecto a la inquietud del regidor Sr. Argueta respecto la nueva jefa de RRHH, creo que las
directrices del departamento ya se han explicado en distintas reuniones durante los últimos meses,
y fundamentalmente, al margen de gestionar el dia a dia del departamento, que no es poca cosa,
estamos trabajando en todo el tema de la reestructuración, el estudio de estructura interna del
Ayuntamiento, básicamente para optimizar los recursos y ver la manera de mejorarlo. Y poco más”.
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Tenia una
pregunta. Tornant al tema ja recurrent de la neteja dels carrers, de vegades se’m respon que molts
cops la neteja es fa correctament, però que per problemes de civisme, algunes zones de Badia
estan brutes, com per exemple el dia de la celebració de la Diada nacional de Catalunya, tota la
plaça estava com l’any passat feta un desastre. La meva pregunta és, si realment és una qüestió
d’incivisme, cosa que no dubto, perquè jo no tinc perquè dubtar de les paraules de la gent de
l’equip de govern, quines mesures es prendran o s’estan prenen, o en què s’està estudiant per
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intentar evitar-ho, perquè clar, dient que és una qüestió d’incivisme no sol.lucionem el problema,
perquè al final els que patim som sempre els mateixos, els ciutadans de Badia.”.
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, que
diu: “Vostè em contestava que aquest protocol malgrat també s’ha passat a les entitats, és per a
poder-lo discutir i alhora se’ls hi ofereix la possibilitat de començar-ho a fer sevir, i a mi se’m
suggereixen dues preguntes. La primera és quina pressa tenim ara de que aquest equipament
puguin començar-lo a utilitzar les entitats. Recordem que a aquestes alçades de l’any, justament
ara fa un any, es van dedicar moltes hores a posar allò en unes mínimes condicions per a poder
celebrar allà les Jornades Associatives. Tornem a estar a les mateixes alçades i s’ha tingut que
tornar a córrer. Per tant, on està la pressa? Quan el protocol en principi tampoc és un document
que sigui tant farragòs de poder discutir i de poder-lo aprovar definitivament.
I la segona pregunta és, fins que aquest protocol no estigui aprovat definitivament, quins requisits
se suposa que han de tenir les entitats que el sol.licitin? Perquè si només és una proposta i hi ha
alguna entitat que ho vol fer servir, aquesta entitat hem de tenir clar quines premisses ha de recollir
per a poder-lo utilitzar”.
L’alcaldessa diu: “D’entrada, a la proposta de protocol de totes maneres teníem un munt de
sol·licituds endarrerides en el tema. Ens hem assentat amb entitats de les que necessiten
normalment, o necessitarien normalment la utilització d’aquest equipament, i hem parlat amb elles.
No és una qüestió de que s’estigui començant a parlar ara. S’ha endarrerit el tema? Si. S’està
intentant posar sol.lucions, res mes”.
Intervé el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde de l’àrea d’Acció Territorial, Medi Ambient,
Promoció econòmica i Via Pública, que diu: “Sobre la mayor presencia policial en la zona de
Mallorca-Menorca-Ibiza, miraremos a ver si realmente hay grupos o no. Pero en principio cuando
normalmente hay una llamada telefónica, se suele acudir. No obstante lo miraremos, miraremos a
ver qué hay, como también tenemos dentro de poco la Junta de Seguridad, pues también lo
comentaremos con los Mossos d’Esquadra y a ver como se puede actuar en esa zona.
Sobre el tema de la limpieza de algunas zonas, a ver, yo no afirmo rotundamente que Badia esté
limpia al 100%. Yo lo que digo es que yo por la mañana salgo de Mediterráneo que es donde vivo,
subo hasta Burgos, y a la hora que yo salgo el barrendero está barriendo y cuando vuelvo a bajar
la calle está limpia. Hay muchas veces que nos encontramos que hay una actuación incívica por
parte de la gente. Eso es una realidad. ¿Estudiar qué medidas tomar? En todo caso, lo que si me
comprometo es que lo antes posible, en un plazo razonable de tiempo, se planteen una serie de
medidas alos distintos grupos municipales que conforman este Ayuntamiento, y entre todos
miraremos la mejor fórmula para trabajar el tema del incivismo, que no solamente afecta al tema de
la limpiezade las vías públicas, sino también a otros aspectos de la vida cotidiana”.
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan son les
dinou hores i vint-i-cinc minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa,
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