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ACTA NÚM. 3/2010   
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 18 DE MARÇ DE 2010 
 
Badia del Vallès, divuit de març de dos mil deu. 
 
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   PSC 
Raquel Gracia Peral     PSC 
David Sanuy Sales     PSC 
Montserrat Carbonell Rosell    PSC 
Isabelo Pacheco Sáez     PSC 
Antonio Sabariego Guerrero    PSC 
Pau Dominguez García     PSC 
Montserrat Domínguez Garcia    PSC 
Mercedes Bermudez López    PSC 
Sergio Escribano García    AEB 
Juan Antonio Pérez Jiménez    AEB 
Montserrat Montañés Navarro    AEB 
Eusebio Argueta Chica     ICV-EUiA 
Marta Figueras i Badia     CIU 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns que certifica, i amb la presència de 
l’interventor, senyor Esaú Soto Martínez. 
 
Excusa la seva assistència de els/les regidors/res Montserrat Jiménez Molina i Antonia 
Escriva Castellanos. 
 
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. MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 03/2010 
 
Un cop llegida la proposta, l’alcaldessa obre un torn de preguntes. Intervé el senyor 
Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Tratándose de los presupuestos 
2010 en vigor, una modificación presupuestaria, sabiendo nuestro conocido 
posicionamiento con respecto a los presupuestos de este ejercicio, pero sabemos que 
implícitos están los fondos de inversión local, nuestro posicionamiento en este punto será 
la abstención”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que 
diu: “Nosaltres en aquest punt també ens abstindrem, perquè entenem que tot el que sigui 
FEOSL i entrada de pressupostos a Badia, i poder disposar d’uns diners extra per tal de 
millorar la qualitat de vida dels badiencs i badienques, ens semblarà correcte, i per tant 
nosaltres mai votarem en contra de coses com aquestes, però el que no ens ha agradat 
gens es com s’han dut a terme les coses en aquest sentit, especialment estem contents 
pel que fa a la inversió en programes de formació, que es va decidir des de l’equip de 
govern, també la renovació de les calderes de les calderes. Però pel que fa als altres 
projectes, tenim els nostres dubtes i reticències, especialment pel que fa referència al tema 
de l’enllumenat eficient i al wiifi, i molt especialment pel que fa al wiifi. Entenc que 
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l’enllumenat eficient no se sembla a allò que CiU havia demanat per una qüestió 
pressupostària, i per tant podem assumir-ho, tenint en compte que a Badia era necessari la 
renovació de l’enllumenat públic, però el tema del wiifi i  el tema de donar cobertura als 
ciutadans de Badia i plantejar-ho fins i tot com una mesura anticrisi era una aposta que 
nosaltres portàvem perseguint des de fa tres anys, des de que vam començar la legislatura, 
la discussió sobre els pressupostos en aquest any va ser un compromís del grup municipal 
socialista amb CIU poder dur a terme aquesta mesura, no a partir dels pressupostos sinó a 
partir dels FEOSL, però després resulta que consultant l’expedient d’aquest projecte, ha 
resultat que el projecte s’ha canviat completament, i en comptes de fer el que s’havia 
parlat, s’ha reconvertit el projecte en una espècie d’intenció de connectar de forma interna 
tots els edificis municipals, i després la cobertura mínima que es dóna als ciutadans és 
gairebé ridícula, i tot això sense advertir-nos prèviament. Es a dir, que si jo no arribo a 
demanar consultar l’expedient i estudiar-me’l a fons, ni tan sols m’assabento de que 
s’havia canviat aquest compromís. Ho trobo poc seriós i de mal gust. En tot cas, com he 
dit ens abstindrem perquè al cap i a la fi, tot això suposa una inversió de fons econòmic 
per a Badia”, 
 
Seguidament intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Nosaltres ens abstindrem en aquest punt. També ens situem a favor de que aquest diners 
entrin al pressupost municipal, som un Ajuntament amb un pressupost més que justet per 
no dir una altra cosa, però la nostra manera de veure els projectes als quals aniran 
destinats aquests diners,   doncs també el nostre estat és el de la decepció més absoluta. 
Nosaltres vam donar un parell d’aportacions per aquests FEOSC del 2010, i la bàsica era 
que es destinessin els diners a crear el màxim nombre de llocs de treball, i això no es 
complirà. Per tant, no podem estar d’acord amb uns projectes als que es dedicaran més de 
dos terceres parts dels diners aquests a la compra de material i no a la creació i pagament 
de sous i de contractació de treballadors”. 
 
L’alcaldessa diu: “Al punt de l’ordre del dia no es discutia el tema dels FEOSL, però si que 
és veritat que implícitament com deia el senyor Argueta, el tema estava immers dintre del 
punt. Per contestar una mica el que havíem comentat els grups i sense necessitat d’obrir 
un debat sobre el tema de en què es destinaran els diners de les aportacions que venen del 
fons estatal, dir que el tema del donar possibilitat d’incloure el màxim número de llocs de 
treball possible, tots sabem que la normativa del FEOSL ve imposada per part del govern de 
l’Estat, i poc marge de maniobra nosaltres tenim a l’hora de decidir quins projectes son els 
que es podien posar per a demanar aquests tipus de subvenció. I en quan el tema de les 
àrees wiifi, és una primera fase a veure com van. La cobertura mínima dintre d’un espai 
d’1 km2 com te Badia, tot és relatiu. En qualsevol cas donaríem pas a la votació”. 
 
Es procedeix a votació de la proposta presentada, que és aprovada per majoria de 10 vots 
a favor (PSC) i 5 abstencions (AEB, ICV-EUiA, CiU). 
 
S’acorda: 
 
Vista la resolució de 25 de febrer de 2010 de la Secretaria de l’Estat de Cooperació 
Territorial, mitjançant la qual s’autoritza el finançament de projectes d’inversió a 
l’Ajuntament de Badia del Vallès, amb càrrec al Fons Estatal per l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local  creat pel Reial Decret Llei 13/2009 de 26 d’octubre. 
 
Vista la resolució de l’Alcaldia de data 12 de març de 2010, referent a l’aprovació de 
l’expedient de modificació de crèdits 01/2010, per incorporació dels romanents de crèdit 
corresponents a inversions i  d’altres despeses corrents finançades amb ingressos afectats 
de l’exercici 2009 a l’exercici 2010, atès que suposa una modificació del quadre 
d’inversions i finançaments annex al pressupost. 
 
Vist el quadre d’inversions annex al pressupost per al 2010 aprovat inicialment l’11 de 
desembre de 2009. 
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Atès allò que disposa la legislació vigent, en especial la secció 2a del RD/2/2004, de 05 de 
març de 2004, que aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals,  i ateses les Bases 
d’Execució del Pressupost per al 2010. 

 
Vist l’Informe d’Intervenció. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 03/2010, a les partides que es 
detallen en l'annex que s'adjunta i forma part d'aquesta proposta, corresponent a l’estat de 
despeses i d’ingressos per a l'exercici  2010, segons el següent resum: 
 
          ESTAT DE DESPESES                                     ESTAT D’INGRESSOS 
 

ESTAT DESPESES   ESTAT D’INGRESSOS  
Generació de crèdits 376.391,25  Generació de crèdits 376.391,25 

Total altes 376.391,25  Total altes 376.391,25 
 

Altes  DESPESES   Altes INGRESSOS  
Total variació despeses 376.391,25  Total variació ingressos 376.391,25 

 
Segon.- Aprovar la Modificació del quadre d’inversions i finançament del pressupost 2010 
segons es detalla a l’annex que s’adjunta i forma part d’aquest acord. 
 
Tercer.- Obrir període d’informació pública, per termini de quinze dies, als efectes de 
l’examen del corresponent expedient de modificació, i per la presentació d’al·legacions i 
reclamacions, si s’escau. Elevar a definitiva l’aprovació inicial, si, transcorregut el període 
d’informació pública, no ha estat presentada cap al·legació o reclamació. Definitivament 
aprovat, donar compte tant a la Generalitat de Catalunya, com als Serveis Territorials 
corresponents de l’Administració Central. 

 
Quart.- Notificar el present acord a l’Àrea d’Acció Territorial, Medi Ambient, Promoció 
Econòmica i Via Pública.   
 
2. APROVACIÓ CESSIÓ GRATUÏTA PORCIÓ FINCA B (PARCEL·LA N5) 
 
Un cop llegida la proposta, l’alcaldessa obre un torn de preguntes. Intervé el senyor 
Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “En este punto, como se trata de 
normalizar la situación de esta parcela, cuando se empezó a hablar de este tema, como 
hacía 20 años que teníamos esta situación irregular, lo que queremos es que se normalice 
la situación y se pueda proceder a normalizarla. Votaremos a favor”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que 
diu: “Nosaltres donat que això és l’aprovació definitiva d’un punt de l’ordre del dia que ja 
s’havia aprovat prèviament de forma provisional, no canviarem la nostra orientació de vot, i 
per tant, seguirem votant a favor”. 
 
Seguidament intervé el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’EB, que diu: “El 
grupo de la AEB en este punto se abstendrá como ya hizo anteriormente”. 
 

Es procedeix a votació de la proposta presentada, que és aprovada per majoria de 12 vots 
a favor (PSC, ICV-EUiA, CiU) i 3 abstencions (AEB): 
 
S’acorda: 
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Vist l’acord del Ple municipal de l’Ajuntament de Badia del Vallès de 11 de desembre de 
2009 pel qual s’inicia l’expedient per la cessió gratuïta de domini a favor del Institut Català 
del Sòl de la part de la finca B (que forma part de la parcel·la N5), propietat de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
 
Atès que durant el període d’informació pública de 30 dies al qual es va sotmetre 
l’expedient no es va presentar cap al·legació, segons certificat al respecte que s’adjunta. 
 
Atesa la tramesa a la Comunitat autònoma per al seu coneixement, i, vist l’informe  emès 
per la direcció General d’Administració local de 19.1.2010 (Registre d’entrada 479 de 
25.01.10). 
 
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa extraordinària d’acció territorial de 15 
de març de 2010.  
 
De conformitat amb el que disposa l’art. 49.2 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel 
qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, i l’article 47.2 ñ) de 
la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.         
 
S'acorda: 
 
Primer. Cedir gratuïtament a favor del Institut Català del Sòl la part de la finca B (que forma 
part de la parcel·la N5), propietat de l’Ajuntament de Badia del Vallès, que a continuació es 
descriu: 
 

- porció de terreny de forma irregular, amb front al carrer Mallorca i situada al terme 
municipal de Badia Badia del Vallès. Té una superfície de 1210,00 m2 (mil dos-cents 
deu metres). La qualificació urbanística, segons el planejament vigent, és de 18b7, 
zona d’ordenació volumètrica de nova creació. 

 
Segon. La finalitat exclusiva  de la cessió es que l’Institut Català del Sòl construeixi en la 
superfície cedida habitatges de protecció oficial d’acord amb el Conveni subscrit amb data 
14 de juliol de 2004 entre l’Ajuntament de Badia del Vallès i el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte que aquesta finalitat 
contribueix a l’acompliment d’interessos de caràcter local i redunda en benefici de la 
població de Badia. 

 
Tercer.- Si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa de ser-hi destinat, revertirà 
automàticament de ple dret al patrimoni de l’ajuntament, en els termes que resulten de 
l’article 50 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de 
Patrimoni de les Entitats locals de Catalunya.  
 
Quart. Anotar la cessió gratuïta a l’inventari de béns municipals als efectes de la seva 
actualització un cop s’hagi formalitzat la cessió. 
 
Cinquè. Facultar a l’Alcaldessa per  a la formalització de la cessió. 
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
son les divuit hores i trenta minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 
 


