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ACTA NÚM. 8/2010   

 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2010  
 
Badia del Vallès, 28 de setembre de dos mil deu. 
 
El Ple de la corporació quan son les dinou hores i cinc minuts, es  reuneix a la sala de 
sessions de l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la presidència de 
l’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 
Montserrat Jiménez Molina    PSC 
Isabelo Pacheco Sáez     PSC 
Antonio Sabariego Guerrero    PSC 
Montserrat Domínguez Garcia    PSC 
Mercedes Bermudez López    PSC 
Sergio Escribano García    AEB 
Juan Antonio Pérez Jiménez    AEB 
Montserrat Montañés Navarro    AEB 
Antonia Escriva Castellanos    PP 
Eusebio Argueta Chica     ICV-EUiA 
Marta Figueras i Badia     CIU 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens que certifica, i amb la presència de 
l’interventor, senyor Esaú Soto Martínez. 
 
Excusa la seva assistència el regidor senyor Pau Dominguez García. 
 
L’alcaldessa diu: “Abans de començar dir que hi havia dues mocions, i que a la Junta de 
Portaveus s’ha acordat per un cantó, la d’ICV-EUiA que ja la tornaran a presentar el mes 
que ve, i la presentada per l’AEB hem acordat deixar-la sobre la taula, perquè entri a l’ordre 
del dia del Ple del mes que ve, però no obstant això que fa referència a la segona marxa 
contra l’atur, que te previst passar per Badia el dia 4 d’octubre, a la Junta de Portaveus 
hem acordat la següent declaració: “que l’Ajuntament de Badia del Vallès expressa la seva 
solidaritat amb els convocants de la marxa, i mostra la seva disposició a facilitar, en tant 
que sigui possible, els mitjans o serveis que facilitin la preparació i el normal 
desenvolupament de la marxa”. 
 
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 DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova sense necessitat de lectura l’acta de la sessió que va tenir lloc el dia 28 de juliol 
de 2010, atès que tots els membres del consistori disposaven del text abans de la sessió. 
 
2. CONEIXEMENT RESOLUCIONS ALCALDIA 
 

La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
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1. Núm. 499/10, de donar de baixa del padró del mercat ambulant el senyor Ramón 

Cortés Torres, com a titular de la parada núm. 80, i donar d’alta la senyora 
Eduvigis Amaya Torres com a titular de la mateixa parada. 

 
2. Núm.  500/10, d’aprovar les devolucions d’ingressos indeguts per un total de 

50.593,81 euros, corresponents a revocacions parcials de les subvencions 
atorgades per al finançament de projectes d’ocupació. 

 
3. Núm. 501/10, de fer efectiva la baixa del senyor Juan Luis Moure Nieto, i finalitzar 

l’expedient núm. 5/10, d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament. 
 

4. Núm. 502/10, de fer efectiva la baixa de diferents veïns i finalitzar l’expedient 
núm. 5/10, d’acord amb l’informe del Consell d’Empadronament. 

 
5. Núm. 503/10, de fer efectiva la baixa de la senyora Maria Cortés Bernabé, i 

finalitzar l’expedient núm. 2/10, d’acord amb l’informe del Consell 
d’Empadronament. 

 
6. Núm. 504/10, de fer efectiva la baixa de la senyora Montserrat Muñoz Pipin, i 

finalitzar l’expedient núm. 1/10, d’acord amb l’informe del Consell 
d’Empadronament. 

 
7. Núm. 505/10, 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. 
10039000. 

 
8. Núm. 506/10, de concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb 

disminució, modalitat titular conductor, al senyor Carlos Cuadro Garcia. 
 
9. Núm. 507/10, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients 

sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT. 
 
10. Núm. 508/10, 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. 
10039501. 

 
11. Núm. 509/10, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 

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

12. Núm. 510/10, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
13. Núm. 511/10, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 

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

14. Núm. 512/10, d’aprovar l’expedient núm. 13/2010, de generació de crèdits a 
partides pressupostàries de l’exercici de 2010. 

 
15. Núm. 513/10, de concessió d’una bestreta per import de 2.404,05 euros, a la 

senyora Rosa Caballero del Castillo, sense interès i a compte de les retribucions al 
llarg dels 24 mesos posteriors a la seva concessió. 

 
16. Núm. 514/10, 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 
extraordinària de nadal de 2010. 
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17. Núm. 515/10, d’aprovar un conveni de col.laboració amb el Consorci per 
l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, destinat al projecte 
ILOQUID d’iniciatives locals d’ocupació. 

 
18. Núm. 516/10,  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 2010. 

 
19. Núm. 517/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/068 al senyor Juan 

Manuel Serrano Puerto. 
 

20. Núm. 518/10, de donar el vistiplau a les propostes de declaració de crèdits 
incobrables presentada per l’ORGT per diferents imports. 

 
21. Núm. 519/10, de donar de baixa diferents rebuts en concepte de subministrament 

d’aigua, per haver estat ingressats en via executiva. 
 

22. Núm. 520/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 16 de juliol de 
2010. 

 
23. Núm. 521/10, de nomenar el senyor Juan Manuel Zaera Gracia interventor 

accidental, per vacances del titular. 
 

24. Núm. 522/10, de disposició de les vacances d’estiu del senyor Jordi Giménez 
Gimeno. 

 
25. Núm. 523/10, de nomenar interinament per màxima urgència, la senyora Vanessa 

Chavero Bellido, amb la categoria de tècnica de gestió de programes, no abans del 
dia 7 de juliol de 2010, i fins que la plaça es cobreixi per selecció externa o per 
promoció interna en els termes legalment establerts.  

 
26. Núm. 524/10, de contractació de la senyora Esther Ruiz Bercianos amb la categoria 

de diplomada en treball social, mitjançant contracte laboral per interinitat, amb 
efectes del dia 5 de juliol de 2010 i fins el 20 de desembre de 2010. 

 
27. Núm. 525/10, d’aprovar l’expedient núm. 14/2010, de transferència de crèdit a 

partides pressupostàries de l’exercici de 2010. 
 

28. Nüm. 526/10, d’aprovar l’expedient núm. 15/2010, de generació de crèdits a 
partides pressupostàries de l’exercici de 2010. 

 
29. Núm. 527/10, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
30. Núm. 528/10, 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. 
10040944. 

 
31. Núm. 529/10, 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. 
10040441. 

 
32. Núm. 530/10, de concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb 

disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora Beatriz Morales Moreno. 
 

33. Núm. 531/10, de concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució, modalitat titular no conductor, al senyor Héctor Peña Garcia. 
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34. Núm. 532/10, de contractació del senyor Raul Trigueros Ocón amb la categoria 

d’ajudant d’obres manteniment, mitjançant contracte laboral per circumstàncies de 
la producció, amb efectes del dia 8 de juliol de 2010 i fins el 23 d’agost de 2010. 

 
35.  Núm. 533/10, de substitució en el càrrec d’Alcaldia dels tinents d’alcalde Raquel 

Gracia Peral i Juan Antonio Lancho Aceituno, per absència de l’alcaldessa titular. 
 

36. Núm. 535/10, de justificar la subvenció atorgada pel Departament de Consum de la 
Diputació de Barcelona, en concepte de col.laboració en el manteniment del Servei 
Municipal de Consum, per import de 6.159,00 euros. 

 
37. Núm. 536/10, d’acceptar el text del conveni a subscriure amb el Centre de 

Mediació del Dret Privat de Catalunya, Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, per impulsar i difondre la mediació com a mètode de resolució de 
conlictes. 

 
38. Núm. 537/10, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona la cessió d’equipament i 

serveis de formació i divulgació d’un espai lúdic i de salut per a gent gran. 
 

39. Núm. 538/10, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un 
import total de 3.993,34 euros, segons la relació comptable d’ordres de pagament 
núm. 0/2010/041. 

 
40. Núm. 539/10, d’aprovar i presentar al Servei d’Ocupació de Catalunya el projecte 

NCNO Badia del Vallè,s adreçat a 30 persones aturades menors de 30 anys, i 
sol.licitar una subvenció de 348.057 euros, destinats al finançament del projecte. 

 
41. Núm. 540/10, de concessió d’una bestreta per import de 1.000,00 euros, al 

senyor Blas Rojo López, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de Nadal de 2010. 

 
42. Núm. 541/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 23 de juliol de 

2010. 
 

43. Núm. 542/10, de concessió d’ajuts de fons social segons Conveni i Acord 
regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, 
corresponents al mes de juliol de 2010. 

 
44. Núm. 543/10, de declarar la jubilació parcial del 75% de la jornada laboral a la 

senyora Pilar Vila Giner, amb efectes del dia 1 de juliol de 2010 i fins l’edat de 
jubilació. 

 
45. Núm. 544/10, d’aprovar l’expedient núm. 16/2010, de transferència de crèdit a 

partides pressupostàries de l’exercici de 2010. 
 

46. Núm. 545/10, de donar el vistiplau a la proposta de baixa presentada per l’ORGT, 
en relació a rebuts de diversos tributs, per import total de 975,22 euros. 

 
47. Núm. 546/10, de donar de baixa el rebut corresponent a l’Impost sobre vehicles de 

tracció mecànica del senyor Dios Corides Marin Diaz, per import de 66,12 euros. 
 

48. Núm. 547/10, d’atorgar a la senyora M. José Felipe Verdejo, adjudicatària del local 
comercial núm. 100, el fraccionament del deute contret amb l’Ajuntament. 

 
49. Núm. 548/10, de convocatòria del Ple municipal pel dia 28 de juliol de 2010. 
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50. Núm. 549/10, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per 
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
51. Núm. 550/10, 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. 
10041970. 

 
52. Núm. 551/10, 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. 
10042484. 

 
53. Núm. 552/10, 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. 
10043430. 

 
54. Núm. 553/10, 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. 
10043907. 

 
55. Núm. 554/10, 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. 
10043908. 

 
56. Núm. 555/10, de desestimar la sol.licitud de reserva d’aparcament del senyor 

Carlos Cuadro Garcia, per no complir el grau de discapacitat establert en la 
normativa. 

 
57. Núm. 556/10, de disposició de les vacances d’estiu de diferents treballadors. 

 
58. Núm. 557/10, d’aprovar l’autorització i el compromís de despeses per un import de 

21.164,24 euros de la relació núm. 26/2010, i l’autorització, compromís i obligació 
de despeses per import de 75.500,79 euros de la relació núm. 44/2010, 
corresponents a documents comptables tramesos per les diferents àrees gestores. 

 
59. Núm. 558/10, de disposició de les vacances d’estiu pendents del senyor Jordi 

Jacas Perals. 
 

60. Núm. 559/10, 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. 
10044706. 

 
61. Núm. 560/10, 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. 
10045200. 

 
62. Núm. 561/10, de crear una borsa de treball per a la categoria d’auxiliar de 

manteniment-conserge d’equipaments, d’oficials d’obra i manteniment, i ajudants 
d’obra i manteniment. 

 
63. Núm. 562/10, de concedir a la senyora M. José Galindo Garcia la reducció d’un 

terç de la jornada de treball des del dia 1 d’agost de 2010, fins el 10 de febrer de 
2011, per raó de guarda legal dels seus fills. 

 
64. Núm. 563/10, d’assignar a l’agent de la Policia Local senyor Juan Pedro Cordero 

Galán, les funcions de Cap, del dia 1 al 31 d’agost de 2010. 
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65. Núm. 564/10, d’autoritzar la transmissió de la llicència d’auto-taxi núm. 2. 
sol.licitada pel seu titular, a favor del senyor José Antonio Toribio Martínez. 

 
66. Núm. 565/10, 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 2010 fins el 31 d’agost de 2010. 

 
67. Núm. 566/10, d’autoritzar el senyor Xiao Xiao Zhao l’OVP mitjançant la instal.lació 

de terrassa, davant el local de l’av. Burgos, 34, durant el període de l’1 de juliol  de 
2010 fins el 30 de setembre de 2010. 

 
68. Núm. 567/10, de prorrogar el contracte amb el senyor Noé Moreno Crespo fins el 

dia 14 d’octubre de 2010, amb les mateixes condicions contractuals. 
 

69. Núm. 568/10, de declarar extingit el nomenament de la senyora Estefania Castro 
Abollado amb efectes del dia 6 d’agost de 2010. 

 
70. Núm. 569/10, d’extingir la relació contractual amb el senyor Raul Trigueros Ocón,  

en virtut de l’acomiadament per causes disciplinàries, amb efectes del dia 6 d’agost 
de 2010. 

 
71. Núm. 570/10, de practicar liquidació dels havers de diferents treballadors, per 

finalització del seu període contractual. 
 

72. Núm. 571/10, de nomenar funcionaris de carrera, escala d’administració especial, 
sots-escala serveis especials, categoria agents de la Policia Local, a diferents 
persones. 

 
73. Núm. 572/10, de contractar la senyora Estefania Castro Abollado, amb la categoria 

d’auxiliar de manteniment-conserge, no abans del dia 4 d’agost de 2010 i en tant 
s’reincorpori el senyor Laurentino Garcia Martin de les seves vacances. 

 
74.  Núm. 573/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/072 a la senyora 

Caridad Peñalver Moreno. 
 

75. Núm. 574/10, 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 
del 2 d’agost de 2010 fins el 31 d’agost de 2010. 

 
76. Núm. 574/10b, de concessió de tarja d’armes al senyor Alan Rodriguez Merichal, 

per un període de validesa d’any. 
 
77. Núm. 575/10, d’autoritzar la senyora Carmen Garcia Barba l’OVP mitjançant la 

instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Via de la Plata, s/n, durant el 
període de l’1 d’agost  de 2010 fins el 31 d’octubre de 2010. 

 
78. Núm. 575/10b, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/073 al senyor 

Ramón Faus Riera, en representació de ENDESA Distribución Elèctrica, S L. 
 

79. Núm. 576/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/074 al senyor 
Ramón Faus Riera, en representació de ENDESA Distribución Elèctrica, S L. 

 
80. Núm. 577/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/077 a la senyora 

Carmen Ferrer Cabeceran. 
 

81.  Núm. 578/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/066 a ADIGSA. 
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82.  Núm. 579/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/067 a ADIGSA. 
 

83. Núm. 580/10, de concessió a la treballadora M. José Galindo Garcia de permís per 
alletament dels seus fills, a partir del dia 16 d’agost fins el 21 d’octubre de 2010. 

 
84. Núm. 581/10, de contractació de diferents treballadors mitjançant contracte laboral 

d’obres i serveis, segons classificació i disponibilitat de la borsa de treball, amb 
efectes del dia 10 d’agost de 2010 i fins la finalització de les obres d’arranjament 
d’espais en la via pública. 

 
85. Núm. 582/10, de contractació de diferents treballadors mitjançant contracte laboral 

d’obres i serveis, segons classificació i disponibilitat de la borsa de treball, amb 
efectes del dia 10 d’agost de 2010 i fins la finalització de les obres d’arranjament 
d’espais en la via pública. 

 
86. Núm. 584/10, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un 

import total de 3.990,33 euros, segons la relació comptable d’ordres de pagament 
núm. 0/2010/043. 

 
87. Núm. 585/10, de reconèixer a la senyora Glòria Amigó Aso una antiguitat de 3 

anys, 3 mesos i 1 dia, 
 

88. Núm. 586/10, de reconèixer a la senyora Sara Concepció Pascual Cerdán una 
antiguitat de 3 anys, 7 mesos i 4 dies. 

 
89. Núm. 587/10, de reconèixer al senyor Joan Hidalgo Proia el quart trienni amb 

efectes del dia 1 de juny de 2010. 
 

90.  Núm. 588/10, de concedir a la senyora Agustina Maín Porro la reducció d’un terç 
de la jornada de treball des del dia 16 d’agost de 2010, fins el 19 de setembre de 
2011, per raó de guarda legal del seu fill. 

 
91. Núm. 589/10, de concessió d’ajuts de fons social segons Conveni i Acord 

regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat, 
corresponents al mes d’agost de 2010. 

 
92. Núm. 590/10, de contractar el senyor José Antonio Fuentes Torrecillas, amb la 

categoria d’auxiliar de manteniment-conserge, no abans del dia 23 d’agost de 2010 
i en tant s’reincorpori el senyor Laurentino Garcia Martin de les seves vacances. 

 
93. Núm. 591/10, 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. 
10047779. 

 
94. Núm. 592/10, 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. 
10046608. 

 
95. Núm. 593/10, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 10046132, a 

diferents titulars de vehicles, designar instructor i notificar–ho als interessats 
perquè en el termini de 15 dies al.leguin el que creguin convenient en la seva 
defensa. 

 
96. Núm. 594/10, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 10046132, a 

diferents titulars de vehicles, designar instructor i notificar–ho als interessats 
perquè en el termini de 15 dies al.leguin el que creguin convenient en la seva 
defensa. 
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97. Núm. 595/10, d’aprovar l’autorització i el reconeixement d’obligacions per import 

de 42.753,50 euros de la relació núm. 47/2010, corresponents a treballs efectuats 
durant el mes de juliol de les obres finançades amb el Fons Estatal per a l’Ocupació 
i Sostenibilitat Local. 

 
98. Núm. 596/10, de variacions de la nòmina del persona, corresponents al mes 

d’agost de 2010. 
 

99. Núm. 597/10, d’aprovar l’autorització i el compromís de despeses per un import de 
51.829,06 euros de la relació núm. 27/2010, i l’autorització, compromís i obligació 
de despeses per import de 131.566,80 euros de la relació núm. 44/2010, 
corresponents a documents comptables tramesos per les diferents àrees gestores. 

 
100. Núm. 598/10, de concessió de targeta d’aparcament individual per a 

persones amb disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora Paquita Ferez 
Espin. 

 
101. Núm. 599/10, de delegar les facultats per a prestar consentiment 

matrimonial a favor de la tinenta d’Alcaldia senyora Raquel Gracia Peral. 
 

102. Núm. 600/10, de concessió de targeta d’aparcament individual per a 
persones amb disminució, modalitat titular conductor, al senyor                     . 

 
103. Núm. 601/10, de contractació de la senyora Gemma Marina González amb 

la categoria de diplomada en treball social, mitjançant contracte laboral per 
interinitat, amb l’objecte de substitució de la senyora Pilar Marzábal Expósito, per 
situació de permís per assumtes propis, amb efectes del dia 2 d’agost de 2010 i 
fins el 20 de desembre de 2010. 

 
104. Núm. 602/10, de contractació de la senyora Gemma Marina González amb 

la categoria de tècnica d’ocupació, mitjançant contracte laboral per obra o servei 
determinat, amb efectes del dia 1 de juliol  de 2010 i fins el 20 de desembre de 
2010. 

 
105. Núm. 603/10, de prorrogar els contractes subscrits amb diferents oficials 

de manteniment, fins el dia 1 de setembre de 2010, en les mateixes condicions 
contractuals. 

 
106. Núm. 604/10, de nomenament interí de la senyora Teresa Carceller 

Labaleta amb la categoria d’auxiliar de biblioteca, amb l’objecte de substitució de la 
senyora Cristina Liarte Simón, per situació de baixa per IT, amb efectes del dia 20 
de juliol de 2010 i fins la reincorporació de la treballadora substituïda. 

 
107. Núm. 605/10, de comparèixer i oposició en el recurs 860/2010-E2 

inteposat pel Banc de Sabadell, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 47 de 
Barcelona. 

 
108. Núm. 606/10, de concessió d’una bestreta per import de 695,00 euros, a 

la senyora M. Rocio Matillas Aparicio, sense interès i a compte de les retribucions 
de la r la paga extraordinària de desembre de 2010. 

 
109. Núm. 607/10, de contractació de diferents treballadors mitjançant 

contracte laboral temporal per obra o servei, segons classificació i disponibilitat de 
la borsa de treball, amb efectes del dia 6 de setembre de 2010 i fins la finalització 
de les obres d’adequació de les parades de bus. 
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110. Núm. 608/10, de donar compliment a la sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu 14 de Barcelona, i abonar la quantitat de 6.000 euros corresponents 
a la reclamació presentada per la senyora Dolores Vereda Campos a causa d’haver 
sofert una caiguda a la via pública. 

 
111. Núm. 609/10, de donar compliment a la sentència del Jutjat Contenciós 

Administratiu 14 de Barcelona, i abonar la quantitat de 6.000 euros corresponents 
a la reclamació presentada per la senyora Adela Pérez Arroyo a causa d’haver 
sofert una caiguda a la via pública. 

 
112. Núm. 610/10, de modificar la fulla salarial de la senyora Cristina Liarte 

Arroyo, per haver presentat el comunicat d’alta mèdica i l’inici del permís de 
maternitat amb data 30 d’agost de 2010. 

 
113. Núm. 611/10, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial número 

9/2010, atesa la sol.licitud de la senyora Soledad Serrano Ruiz, a causa de haver 
sofert una caiguda al carrer la Manxa. 

 
114. Núm. 612/10, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial número 

10/2010, atesa la sol.licitud del senyor Carlos de Dueñas Sunday, a causa de haver 
sofert una caiguda a la rampa de la Plaça Major.  

 
115. Núm. 613/10, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial número 

11/2010, atesa la sol.licitud del senyor Antonio Fernández Santiago, a causa de 
haver sofert danys en el seu vehicle per una barana d’una obra. 

 
116. Núm. 614/10, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial número 

12/2010, atesa la sol.licitud del senyor Jaime Estrada Alonso, a causa de haver 
sofert una caiguda al carrer d’Algarve. 

 
117. Núm. 615/10, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial número 

13/2010, atesa la sol.licitud de la senyora Dolores Nicolás Fernández, a causa de 
haver sofert una caiguda la seva filla de sis anys, a la tirolina de l’Av.Cantàbric. 

 
118. Núm. 616/10, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial número 

8/2010, atesa la sol.licitud del senyor Daniel Romero Judar, a causa de haver 
sofert una caiguda al les instal.lacions esportives. 

 
119. Núm. 617/10,  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 2010. 

 
120. Núm. 618/10,  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 
d’agost de 2010. 

 
121. Núm. 619/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 3 de 

setembre de 2010. 
 

122. Núm. 620/10, d’autoritzar l’empresa VPD, SL, per a la instal.lació d’una 
mesa de promoció en el mercat municipal, el dia 2 de setembre de 2010. 

 
123. Núm. 621/10, de designar l’arquitecta senyora Marta Vicens Núñez per a 

realitzar la valoració de diversos expedients de constrenyiment. 
 

124. Núm. 622/10, de variacions de la nòmina de personal corresponents al mes 
d’agost de 2010. 
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125. Núm. 623/10, de deixar sense efecte el nomenament del diferents agents 

de la Policia Local, atesa la realització del concurs-oposició per a la provisió dels 
llocs de treball. 

 
126. Núm. 624/10, de concessió d’una bestreta per import de 600,00 euros, al 

senyor David Sanuy Sales, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de nadal de 2010. 

 
127. Núm. 625/10,  d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 

indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor David Escudero Amaya. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que 
diu: “En primer lloc m’agradaria rebre una mica d’informació sobre la Resolució d’Alcaldia 
núm. 2, segons la qual s’aprova les devolucions d’ingressos indeguts per un total de 
50.000 euros aproximadament, corresponents a revocació parcials de les subvencions 
atorgades pel finançament de projectes d’ocupació. Llavors, m’agradaria que 
m’expliquéssiu una mica en què consisteix això exactament.  
D’altra banda, la 36 es parla de justificar una subvenció que ha rebut aquest Ajuntament 
per part del Departament de Consum de la Diputació de Barcelona, i també m’agradaria 
saber en què consisteix aquesta subvenció, perquè crec que no disposo d’informació al 
respecte, i si és així demano disculpes, però no em consta. 
D’altra banda, la resolució núm. 40, ja s’ha comentat a Junta de Portaveus, però donat 
que la tenia ja assenyalada, i donat que no va haver-hi temps de facilitar  aquesta 
informació a la Comissió de Territori, doncs agrairia perquè constés en acta, que 
s’explicités aquí la informació al respecte. 
D’altra banda també m’agradaria rebre informació sobre la núm. 46, que fa referència a la 
proposta de baixa presentada per l’ORGT en relació a diversos tributs. M’imagino que això 
serà conseqüència d’algun canvi dels usuaris o persones que han de pagar determinades 
taxes o el que sigui, però m’agradaria saber-ho en concret. 
També m’agradaria rebre informació sobre la núm. 99, que parla d’autoritzar les despeses 
corresponents a documents comptables de diferents àrees gestores i bé, quines son 
aquestes àrees gestores i en què s’estan gastant 51.000 i 131.000 euros. 
També m’agradaria comentar alguna cosa de la 102, que és divertida perquè, diu la 
resolució que s’atorga una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, 
modalitat titular conductor al senyor. I no sabem si es refereix als senyors en general, a 
algun senyor sense nom o què...llavors, val, ja entenc que és una errada però m’agradaria 
saber de qui estem parlant. 
Per últim, la 107 que diu que s’ha de comparèixer i opositar en el recurs 860/2010-E2 
interposat pel Banc de Sabadell al Jutjat de Primera Instància núm. 47 de Barcelona, i 
també m’agradaria saber que és això. Moltes gràcies, senyora Presidenta”. 
 
Seguidament intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: “Jo 
tinc la núm. 20 de donar el vistiplau a les propostes de declaració de crèdits incobrables. 
M’agradaria saber en quin sentit és aquesta proposta. 
Després, també hi ha la núm. 110,111, que va lligada des de la 113 a la 118, a la 
sentència del Jutjat en quan a la reclamació interposada per una caiguda de la via pública, 
però tenint en compte que tenim 6 demandes més per la mateixa raó semblant, vull dir que 
el fet de que últimament en aquest municipi hagi tantes denúncies pel tema de caigudes 
per “vallas mal puestas”, porque “han caido en mi vehículo” i tal, vull dir que m’agradaria 
saber quina valoració es fa des d’aquest equip de govern perquè hi ha una cosa que està 
clara, i es que últimament, coses que mai havien passat estan passant i molt sovint, i amb 
una quantitat quan no menys preocupant, i era saber aquesta valoració que heu fet”.   
 
Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Yo 
quería preguntar sobre la resolución 17, de la firma de un convenio con el Consorcio, si 
podríamos tener una copia del convenio este sobre la Ocupación Local.  
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Y ya hemos preguntado antes en la Junta de Portavoces sobre la 103 y 104, la duplicidad 
y bueno, han hecho las gestiones pertinentes y sólo para tomar nota si me pueden 
comentar ahora sobre este trabajo”. 
 
Seguidament intervé el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Bueno, algunes d’elles ja han sortit, ja s’han citat. A la 66 i la 67 es fa referència a una 
instal.lació d’una ocupació de la via pública al mateix número per persones diferents, va 
una a continuació de l’altra, no se si això es deu a algun error, suposo que ha de ser així, ja 
que és la mateixa adreça a diferents persones. Si és que te alguna explicació això. 
Per altra banda també estava la 107 que era el recurs aquest que interposa el Banc de 
Sabadell, saber exactament, ja ho ha comentat la senyora Marta Figueras, l’oposició que 
s’està fent quina és, referent a la denúncia del Banc de Sabadell”. 
 
L’alcaldessa diu: “Passem a contestar. Donarem la paraula en primer lloc al senyor Juan 
Antonio Lancho”. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, que diu: 
“Sobre la núm. 2 no tengo datos concretos, os lo haré llegar en breve. 
La núm. 40 es que nos lo han concedido para la Escuela de Oficios, y como os he dicho en 
la Junta de Portavoces, consistirá en tres módulos. Uno sobre animación socio-cultural, un 
segundo módulo de instalación eléctrica y un tercer módulo sobre rehabilitación de 
instalaciones, y que son para jóvenes comprendidos entre los 16 y los 30 años, y 
empezarán el 15 de octubre. 
La 17 que es haceros llegar el convenio, ningún problema, os lo hacemos llegar”. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: 
“Les respondré per ordre de llista. Pel que fa a la núm. 20 sobre els crèdits incobrables de 
l’ORGT, ara mateix no tinc la informació, però li farem arribar. 
Pel que fa a la núm. 46, sobre la baixa presentada també en relació a l’ORGT, la veritat és 
que les dades aquí no les tinc, però us les farem arribar el més aviat possible. 
Pel que fa a la núm. 99, on es parla de l’autorització i compromís de despeses, igual que 
l’autorització, compromís i obligació, respon a tots els pagaments que va fent 
ordinàriament l’Ajuntament. Es a dir, hi ha un grup de factures que es van pagant, i això es 
un procés que es va fent habitualment. Per conèixer en detall les factures, l’expedient dels 
documents comptables es troba a Intervenció i poden veure-ho amb detall. Son factures 
que es van pagant de diferents àrees de l’Ajuntament. 
Pel que fa a la 103 i 104 que preguntava el senyor Argueta, jo ara mateix no tinc la 
informació. No està treballant a dos llocs de treball a la vegada. No, no és el cas, però ara 
mateix no sabria dir-li jo exactament que ha passat, i ja els hi farem arribar la informació 
degudament”. 
 
A continuació intervé la senyora Montserrat Carbonell, tinenta d’alcaldessa de Serveis 
Generals, que diu: “Primer la núm. 36 que és la subvenció que atorga el Departament per 
tenir en funcionament l’oficina municipal d’informació al consumidor. No recordo i per tant 
ha demano disculpes, si hem passat aquesta informació a la Comissió Informativa. És una 
subvenció que ens donen cada any mentre tinguem l’oficina en funcionament. No cal 
justificar-la amb res en concret, es pot utilitzar per a amortitzar els sous de personal, es pot 
utilitzar per a fer campanyes, en això ja no ens posen cap tipus de limitació. Va variant la 
quantitat, però sempre ronda aquesta xifra. 
En quant al tema de responsabilitats patrimonials, la 110 i la 111 son dues sentències que 
es van explicar a la Comissió Informativa de juliol, que aquestes si que han fet tot el seu 
procés, van anar al Jutjat, van fer tot el que s’havia de fer, i el jutge va dictar sentència. La 
resta, la 114, 115, 116 i 118 son expedients que s’ha incoat ara, no tots son per 
caigudes, també es van explicar a la Comissió Informativa i si vol alguna valoració, doncs 
la podem preparar. Però clar, son reclamacions que la gent considera que la responsabilitat 
es de l’Ajuntament, i per això fan aquesta instància demanant això, i es quan s’incoa 
l’expedient i es fa tota la investigació, abans de que l’instructor digui pues si o pues no, te 
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raó aquesta persona. Llavors si aquesta persona creu que te raó i nosaltres no li donem, si 
l’Ajuntament li diu que no, es quan te opció a anar al Jutjat”. 
 
L’alcaldessa diu: “Un moment, que acabi de contestar. Queda la del Banc de Sabadell, de 
la demanda”. 
 
La senyora Montserrat Carbonell diu: “La del Banc de Sabadell es perquè sembla ser que, 
no tinc les dades jo, o sigui se de que va però no tinc les dades. Per algun tema de quan es 
va fer el local, m’imagino que va per aquí, sembla que era algun defecte que tenia el local o 
algo així però clar, les dades jo no les tinc. Però és algo referent al local, no és un tema de 
sembla que pugui ser un crèdit o alguna cosa així, no. És un tema pel local que tenen aquí 
a la plaça Major”. 
 
L’alcaldessa diu: “En qualsevol cas ja li donarem totes les dades pertinents del tema de la 
demanda. 
Respecte el tema de les reclamacions patrimonials, el fet de que hi hagi dues sentències 
que hagin donat la raó a dues persones, no significa que totes les reclamacions 
patrimonials que s’interposen contra l’Ajuntament, primer acabin amb una sentència dient 
que l’Ajuntament ha de pagar. De tota manera, jo penso que com que el seu prec, és que 
fem una valoració de quantes reclamacions patrimonials presentades acaben donant la raó 
al perjudicat, i fer una valoració de tant per cent, doncs cap problema, la farem, per a 
veure realment si tenim un problema del que preocupar-nos, o simplement és, bueno...un 
fet normal del desenvolupament normal de l’administració. Ho valorarem”. 
 
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Jo 
aquesta informació la vaig rebre per escrit per part de la regidora Montse Carbonell, perquè 
no vaig poder assistir a la Comissió d’Economia del mes de juliol, i ara mateix crec recordar 
que la quantitat que s’havia d’abonar no era de 6.000 euros, sinó que era més elevada. Pot 
ser? El que passa es que hi havia una assegurança que cobria la diferència o una cosa així. 
Per tant, el que m’interessa saber es, la sentència se’n recorda vostè o te aquí les dades de 
quina es la quantitat que s’havia de pagar inicialment? Gràcies”. 
 
 A continuació intervé la senyora Montserrat Carbonell, tinenta d’alcaldessa de Serveis 
Generals, que diu: “La quantitat que va reclamar la persona en un dels casos, va ser 
d’11.367,00 euros. El jutge va entendre que era una responsabilitat compartida, no només 
per a l’errada de l’Ajuntament, sinó perquè aquesta persona tampoc no va estar al cas 
quan anava pel carrer per a no tropesar, i aleshores el jutge ha dictat 50% un i 50% l’altre. 
En el cas nostre tenim una assegurança amb una franquícia de 6.000 euros. Vol dir que tot 
el que passi de 6.000 euros ho paga l’assegurança. O sigui, fins a 6.000 euros paga 
l’Ajuntament. Tot el que passi de 6.000 ho paga l’asseguradora”. 
 
Seguidament intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Per 
tant l’Ajuntament està pagant el màxim que pot pagar. És així?” 
 
A continuació intervé la senyora Montserrat Carbonell, tinenta d’alcaldessa de Serveis 
Generals, que diu: “Amb aquest cas en concret si.”                                   
 
L’alcaldessa diu: “Abans de passar al següent punt, que no ho he dit al començament del 
Ple, el punt número 4 que és l’aprovació de la guia d’estil, es retira de l’ordre del dia”. 
 
3. RATIFICACIÓ RESOLUCIONS ALCALDIA 
 

Un cop llegida la proposta presentada, pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup 
municipal d’ICV-EUiA, que diu: “dado que el Ayuntamiento está buscando las formas de 
como organizarse mejor internamente, en esta modificación de cambiar el servei 
d’Ocupació a l’Àrea d’Acció Social i Cultural, decir que mi grupo municipal en este aspecto 
tenemos poco que decir, nada más abstenernos en este punto, porque pensamos que es en 
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la búsqueda que estais, a ver si lo encontrais en algún momento, de hacer que los servicios 
funcionen mejor en nuestro municipio”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU,  que 
diu: “Nosaltres votarem a favor d’aquest punt, donat que si l’equip de govern considera 
que aquest canvi suposa una millora organitzativa, doncs nosaltres lògicament, donarem el 
nostre suport perquè al final el que volem tots plegats, o com a mínim el que vol el nostre 
grup municipal, es que les coses tirin endavant de la millor manera possible. Des de CiU de 
fet, pensem que la regidoria d’Ocupació te més sentit que estigui integrada precisament a 
Acció Social que no pas a Urbanisme, on semblava que totes les possibilitats relatives a 
Ocupació de Badia del Vallès, estaven ubicades en aquesta Àrea, cosa que tampoc 
acabava d’encaixar massa bé. D’altra banda potser ens plantejàvem que encaixaria millor a 
Recursos Humans fins i tot, que no pas a Acció Social, però bé, vostès son els que han 
pres aquesta mesura, i nosaltres lògicament els hi donarem suport. El que passa es que 
faríem una reflexió i és que clar, detectar una millora organitzativa a menys d’un any 
d’acabar la legislatura, em fa pensar que potser vostès han detectat que calia aquesta 
millora organitzativa. Llavors, jo el que si que les hi demanaria és, quan tinguin ocasió, una 
explicació, una valoració de com ha anat el servei que s’ha efectuat des de la Regidoria 
d’Ocupació des de que va començar la legislatura fins ara, i què es pretén aconseguir, 
quins son els objectius a curt i a llarg termini respecte aquest canvi.”  
 
Intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Nosaltres ens 
abstindrem en aquest punt”. 
 
Es procedeix a la votació de la ratificació de Resolució d’Alcaldia presentada, la qual 
s’aprova per 11 vots a favor (PSC, CiU) i 5 abstencions (AEB, PP, ICV-E 
 
Ateses les resolucions dictades per l’Alcaldia susceptibles d’ésser ratificades pel Ple de 
l’Ajuntament, es proposa la ratificació literal de la següent: 
 
Resolució núm. 642/2010, de 13 de setembre: 

 
“Vistes les resolucions d’Alcaldia números 398/09 de 20 d’abril de 2009 i 561/09 de 18 
de juny de 2009, en relació al nomenament i assignació de comeses als Tinents 
d’Alcaldessa i d’altres regidors. 
Amb la finalitat de reorganitzar les delegacions dels tinents d’Alcaldessa. 
HE RESOLT: Primer. Modificar la Resolució 398/09 de 20 d’abril de 2009, apartat B, 
subapartat a) i b), en el sentit que el servei d’ocupació que estava integrat a l’Àrea d’Acció 
Territorial, Medi Ambient, Promoció econòmica i Via pública, passa a integrar-se a l’Àrea 
d’Acció Social i Cultural. 
Segon. Modificar la Resolució 561/09 de 18 de juny de 2009, apartat A) subapartat h) que 
quedaria com segueix: 
 
h) Regidories d’Obra Pública, serveis, planificació urbanística, medi ambient, salut 
ambiental, parcs i jardins i mobilitat, integrades a l’Àrea d’Acció Territorial, medi ambient i 
promoció econòmica: Juan Antonio Lancho Aceituno. 
 
Tercer. Afegir a la Resolució 561/09 de 18 de juny de 2009, apartat A, un nou subapartat:  
 
k) Regidoria d’Ocupació, integrada a l’Àrea d’Acció Social i Cultural: Sr. Juan Antonio 
Lancho Aceituno. 
 
Quart. Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta Resolució, en compliment del que 
preveu l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 
Cinquè. Publicar al Butlletí Oficial de la província. 
Ho mana la senyora Eva Menor Cantador, alcaldessa de l’Ajuntament de Badia del Vallès. 
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Badia del Vallès 13 de setembre de 2010” 
 
4. APROVACIÓ GUIA D’ESTIL MUNICIPAL 
 
Es retira de l’ordre del dia l’acord d’aprovació de la Guia d’Estil Municipal. 
 
5. FESTES LOCALS 2011 
 

Un cop llegida la proposta, pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal 
d’ICV-EUiA, que diu: “Nada más decir que en este punto, nosotros votaremos a favor”. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, la qual s’aprova per unanimitat. 
 
S’acorda:  
 
Vist el decret 177/80, de 3 d’octubre, modificat pel decret 152/1997, de 25 de juny, i 
146/1998, de 28 de juny, referent al calendari de festes, així com altra normativa 
concordant. 

Atès el que disposa l'article 37.2 de l’estatut del Treballadors,  i l’ordre TRE/309/2010, 
d´11 de maig, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per la qual 
s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2011 i que preveu que seran 
fixades mitjançant una ordre de La Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
dues festes locals, amb caràcter retribuït i no recuperables, a proposta dels municipis 
respectius, i que no poden escaure’s en diumenge ni en cap dels dies de festa oficials. 

 
Vist l’informe de la Cap de Recursos Humans. 
 
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa permanent d’Economia, Governació i 
Serveis Generals. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Proposar a la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya, la fixació dels 
dies 14 d’abril (Aniversari de la Constitució del Municipi) i 31 d’octubre de l’any 2011, 
com a festes locals de Badia del Vallès, ambdues de caràcter retribuït i no recuperable. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
6. EXPEDIENT 20/2010 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT DE L’EXERCICI 2010 
 
Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament pren la paraula el senyor David 
Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “Aquesta modificació pressupostària respon 
fonamentalment a la necessitat de comprar una sèrie d’equips informàtics que no estaven 
previstos dins del pressupost, i dins del propi servei que te aquesta necessitat, per una 
ferida dels equips informàtics, dons ha assumit el cost dels equips, i per poder fer la 
compra s’ha hagut de fer aquesta transferència de crèdit. Ja ho vaig explicar a la Comissió 
Informativa, però perquè en tingueu coneixement”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU,  que 
diu: “Donat que es traslladen aproximadament uns 5.000 euros del Capítol II al Capítol VI 
per tal de fer una millora que representa que tindrà una repercussió en la qualitat de la 
feina feta pels treballadors de la casa, i aquest trasllat de 5.000 euros del Capítol II al 
Capítol VI no suposa cap increment en el que és el pressupost, ni cap despesa addicional, 
nosaltres no ens posicionarem en contra en cap  cas, però donat que és una modificació 
del pressupost, el que recordo vam votar en contra, ens abstindrem”. 
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Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “De 
todos es conocido nuestro planteamiento, nuestro posicionamiento con respecto o cuando 
hablamos de presupuesto. De hecho habeis presupuestado mal la ejecución del 
presupuesto, y sabiendo que nosotros hemos votado en contra de los presupuestos, 
aunque si sabemos que va a haber una mejor atención a los ciudadanos con la compra y 
mejora de estos equipos informáticos que van destinados a la Oficina de Atención al 
Ciudadano, no obstante nosotros vemos positivamente la iniciativa, pero votaremos 
abstención”. 
 
Seguidament intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: 
“Nosotros entendemos que esta mejora no va a repercutir ni va a generar unos gastos 
excesivos, con lo cual consideramos que todo aquello que tenga que ver en dar buen 
servicio al ciudadano y es primordial, como es este el caso, lo vemos bien. Por tanto, 
nosotros vamos a votar afirmativamente a esta modificación presupuestaria. No obstante, 
entendemos que los presupuestos es un debate largo, una serie de reuniones que teníamos 
que tener alguna prevista ya,  y laborioso, que no tiene nada que ver una cosa con otra, 
pero vemos positivamente esta mejora, básicamente por eso, porque mejora la atención al 
ciudadano que es de lo que se trata”. 
 
A continuación intervé el senior Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Bé, nosaltres com que no podem participar no podem decidir. Ens abstindrem”.   
 
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, la qual s’aprova per 11 vots a favor 
(PSC, PP) i 5 abstencions (AEB, ICV-E, CiU). 
  
S’acorda: 
 
Vist l'informe emès pel coordinador de Recursos Humans i Serveis Generals referent a la 
necessitat de la transferència de crèdit de partides per l'exercici 2010 i atès que es 
justifica que les baixes sol·licitades no comporten cap distorsió en el desenvolupament dels 
diferents programes. 
  
Atès que per poder atendre les despeses del departament d’Informàtica per a les quals la 
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de 
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions 
legals. 
 
Atès que s’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir sense 
pertorbació del servei. 
 
La transferència proposada afecta al capítol II i VI i no afecten els crèdits ampliables. Les 
partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o 
altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de 
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de 
cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors. 
 
No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es 
proposa minorar. 
 
Atès allò que disposen els articles 169, 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
l’article 41 del Reial decret 500/1990 i ateses les Bases d’Execució del Pressupost per al 
2010. 
 
Vist l’Informe d’Intervenció. 
 
S’acorda: 
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Primer.- Aprovar l'expedient 20/2010 de modificació de crèdits del pressupost de despeses 
mitjançant transferència de crèdit, a les partides que es detallen en l'annex que s'adjunta i 
forma part d'aquesta proposta, corresponent a l’estat de despeses per a l'exercici  2010, 
segons el següent resum: 
 
DESPESES 
 
Partida   Concepte       C.Consignats  Augment       Disminució         Crèdit Final 
1805 9251 22699  Despeses diverses        7.153,00          0,00           5.000,00           2.153,00   
1705 9261 62600             Nova equips inform.    41.200,00  5.000,00  0,00         46.200,00 

 

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 hàbils, 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. 
 
7. EXPEDIENT 22/2010 PER APLICACIÓ DE LES MESURES PREVISTES AL RDL 8/2010 
 
Es dóna lectura de la proposta. Seguidament, l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor David 
Sanuy, tinent d’alcalde d’Economia, que diu: “Per explicar una mica amb paraules més 
planeres en què consisteix aquesta resolució. Amb motiu del Decret que es va aprovar en 
el mes de maig de cara a la baixada de sous del personal funcionari d’aquest Ajuntament, 
hi ha una minvada en el capítol I concretament, pel qual aquests 80.000 euros s’havien de 
destinar, en aquest cas, a aquelles coses que ens marcava el propi Decret. En aquest cas, 
la decisió d’aquest equip de govern ha estat seguir rebaixant, amortitzant préstecs parlant 
clarament, amortitzant els préstecs de l’Ajuntament per un import de 80.000 euros. Això 
ens alleuja l’endeutament, fa que tinguem un endeutament encara és baix del que ja ho 
tenim, i ens facilita la tasca per a propers exercicis”. 
 
Pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Aquest 
expedient te que veure amb la ratificació de resolució d’Alcaldia que es va aprovar en el Ple 
del 30 de juny, amb els únics vots a favor de l’equip de govern. Nosaltres ens vam abstenir 
aleshores, no perquè estiguem en contra del que dictamina el Reial Decret 8/2010 pel que 
fa a les retribucions del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament, sinó perquè al ser 
d’obligat compliment, no volem acceptar-lo perquè no estem a favor, però en tot cas el 
respectem i votem abstenció, per a ser coherents amb la nostra orientació de vot, nosaltres 
aquí ens abstindrem també entre d’altres coses, perquè aquest expedient, com bé ha 
explicat el senyor Sanuy, no fa altra cosa que aplicar aquelles mesures que es van preveure 
en el Ple del mes de juny     
 
Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Si me 
permite, me gustaría hacer una pregunta aclaratoria sobre lo que dijo en la Comisión 
Informativa el Sr. David Sanuy. Yo había entendido y he apuntado, 210.000 euros, y 
algunos regidores que asistimos a esa Comisión habíamos apuntado en torno a 200.000 
euros. En la preacta salen 80.000 euros. Sigo entonces. Estamos hablando de uno de los 
temas, este es uno de los más importante en el porqué hoy estamos haciendo el Pleno un 
dia diferente al que toca. Estamos hablando del Decreto Zapatero, del decreto del sablazo 
que no están pegando a los trabajadores, funcionarios, a las personas más desfavorecidas 
como son los pensionistas en general. Como siempre, ya lo dice la misma normativa, los 
trabajadores somos los que pagamos la crisis, y estamos dándole nuestro dinero, y en el 
decreto, en la información que hemos escuchado anteriormente, ha quedado claramente 
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reflejado, que va a la amortización de deuda, de créditos del Consistorio con los bancos. 
Los bancos son los responsables de la crisis. La estamos pagando los trabajadores. Ese 
dicho generalizado, que la crisis la pagamos los de siempre, aquí se está reflejando, en este 
municipio. De hecho ya aclarará la cantidad, porque varía mucho de la información que nos 
dieron en la Comisión Informativa a la que sale en la preacta. Varía muchísimo. Ya nos lo 
aclarará el regidor competente en este tema. De hecho nosotros, este grupo municipal al 
que yo tengo el honor de representar en este Consistorio, en este punto y por los motivos 
que he expuesto anteriormente, votaremos en contra”. 
 
A continuació intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: “Nos 
guste o no nos guste hay unos decretos, hay una normativa que tenemos que acatar y este 
es el caso. Posiblemente, el equipo de gobierno...bueno posiblemente no, seguro, como es 
mayoritario decide, que esta cantidad se destina a rebajar el tema del dinero. Posiblemente 
hay otras opciones para invertir este dinero que no han sido consultadas. Esto es lo que 
recrimino al equipo de gobierno, que dentro de las posibilidades, escasas, en las cuales se 
puede invertir ese dinero, se ha decidido que es para eliminar la deuda, y esto es lo que 
recriminamos. Por otra parte como he dicho, es un decreto y como tal lo respetamos, y 
bueno, no votamos a favor por una serie de razones obvias que ahora no vienen al caso 
lógicamente, pero nuestra postura es la de abstención”. 
 
Seguidament intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: 
“Primer dir que nosaltres estem absolutament en desacord amb la mesura en que el govern 
ha implementat als treballadors de totes les administracions públiques, rebaixant el seu 
sou, del qual es deriva aquests diners que pretenen invertir en rebaixar el deute d’aquest 
Ajuntament. Sobretot estem en contra perquè donada la situació de crisi ja reconeguda per 
tothom, ens adonem que el govern d’aquest país i el govern d’aquest Ajuntament, i el 
govern de la nostra comunitat autònoma, que son del mateix color que vostès, no han 
estat capaços d’intentar ingressar més diners que és el que fa falta, donant als que més 
tenen, sinó tot el contrari. Mentre el nostre país en els darrers 4 ó 5 anys no ha deixat de 
pujar la venda de cases i cotxes de super luxe, aquest govern roba els diners als 
treballadors “con nocturnidad y alevosía”, i amb el consentiment de tots vostès per clar, és 
el govern del nostre color, i ho hem d’acatar perquè ho diu i és super necessari. A més a 
més, fins i tot en el darrer Ple que es va presentar aquestes mesures, es presentava com a 
una mesura clarament d’esquerres. Doncs nosaltres votarem en contra. A més a més 
estem en total desacord amb la inversió que es pretén fer amb aquests diners. Ni tant sols 
s’ha pensat en invertir-la en ocupació que falta fa, sinó en rebaixar el deute. Per tant, 
agafar els diners dels treballadors i donar-li directament als bancs, que és una mica “más 
de lo mismo”, és el que ha fet el govern central, i el senyor Zapatero al seu capdavant. I 
d’alleugerir el deute que deia el senyor tinent d’alcalde, el senyor Sanuy, a mi em sembla 
molt trist, que el que sigui alleugerat siguin les butxaques dels treballadors d’aquesta casa. 
Em sembla molt trist. I bueno, no se si demanar explicacions als grups d’ICV-EUiA i CiU de 
la diferència de votació en aquest Ple i aquest Ajuntament en el Consell Comarcal, que 
penso que els seus vots van anar, els vots del seu grup van anar en direccions diferents”.  
 
Seguidament, l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor David Sanuy, tinent d’alcalde 
d’Economia, que diu: “Primer aclarir una mica la pregunta del regidor Argueta al voltant del 
tema de les xifres. És cert de que jo en diferents reunions havia estat parlant de la xifra de 
200.000, no de 210.000. De 200.000 euros, perquè ell càlcul que havíem estimat 
inicialment era del muntant del Capítol I. Però clar, el muntant del Capítol I no es baixada 
individual dels sous, després els tècnics que han fet el càlcul acurat de què representa en 
diners, doncs ens ha sortit aquesta xifra. És cert però clar, és que el muntant total no és 
tot sous de tots els treballadors de la casa, també hi ha les bosses de contractació i tota 
aquesta mena de coses no es quantifiquen en aquesta rebaixa. Per això està la diferència. 
D’acord? Per una altra banda, jo vull deixar una cosa clara. El debat per a qüestionar el 
Reial Decret ja el vam tenir en el seu dia, i avui el que estem fent es aplicar la llei. I jo crec 
que la responsabilitat d’aquest equip de govern és aplicar la llei. Pel que fa a què es 
destinen aquests diners, no es una decisió pressa a la babalà sinó que es l’opció que ens 
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dóna el Reial Decret. El Reial Decret ens permet reduir deute, reduir dèficit que no en 
tenim, o baixar els ingressos. En lloc de baixar els ingressos per a reduir el pressupost, el 
que hem decidit és amortitzar préstec, no reduir el pressupost que, realment el que 
tindríem és uns diners guardats allà que no en faríem servir. Per tant, de les opcions que hi 
havia, la única opció que entenem que és raonable, i més en un any que hi ha diners, i ja 
veurem que per a l’any que ve, la reducció pressupostària serà important, doncs el millor 
de les dues opcions era reduir el deute. No hi havia gaire marge per a la discussió en 
aquest cas”.      
 
Pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Per 
al.lusions. Només comentar que les explicacions de les orientacions de vot del grup 
municipal de CiU a Badia del Vallès, es donen a la present Sala en el present Consistori. 
Les explicacions de les orientacions de vot del grup comarcal de CiU es donen en el Consell 
Comarcal. Per tant, el convido a anar allà i preguntar el que necessiti”. 
 
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, la qual s’aprova per 10 vots a favor 
(PSC), 2 abstencions (PP, CiU) i 4 en contra (AEB, ICV-E). 
 
S’acorda: 
 
Atès el que disposa el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, que modifica la Llei 26/2009, de 23 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2010 i, en concret, el seu article 1r 
modifica, entre d’altres, els apartats Dos i Cinc de l’article 22 de l'esmentada Llei 
26/2009, que regula les bases i coordinació de la planificació general de l’activitat 
econòmica en matèria de despesa de personal al servei del sector públic, establint, amb 
caràcter general, una reducció del conjunt de retribucions del sector públic, determinant 
nous imports en les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari i una 
reducció de les retribucions del personal laboral. 
 
Atès que mitjançant resolució de l'Alcaldia número 446/2010, de 17 de juny, ratificada pel 
Ple de la Corporació en sessió celebrada el 30 de juny de 2010, es procedeix a l'aprovació 
i aplicació de les reduccions previstes al RDL 8/2010, de 20 de maig, a les retribucions 
tant del personal municipal com dels càrrecs electes de la Corporació. 
 
Atès el que disposa l'article 14è del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig , en referència 
a l'afectació dels recursos derivats de l'aplicació de les esmentades mesures de reducció 
de costos de personal a l'exercici 2010. 
 
En ús de les atribucions atorgades al Ple de la Corporació per l’article 22.2.i de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local, conforme a la redacció 
donada al mateix per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985 i, 
demés normativa concordant i d’aplicació. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Badia 
del Vallès, que s’adjunta com annex 1, que se’n deriva de l'aplicació de les mesures 
previstes al Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig. 
 
Segon. Afectar els recursos derivats de l'aplicació de les mesures de reducció de costos de 
personal a l'exercici 2010, per un import total de 80.761,81 €, els quals es destinaran a la 
disminució del nivell d'endeutament a llarg termini. 
 
Tercer. Aprovar la modificació del pressupost de despeses número 22/2010 mitjançant 
baixes per anulació de crèdits del capítol 1, les quals financen suplements de crèdit al 
capítol 9, segons es detalla a continuació: 
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ESTAT DE DESPESES                                    ESTAT D’INGRESSOS 

Altes  Altes 

Suplements de crèdit 80.761,81   0,00 

Total altes    80.761,81  Total altes 0,00 

 

 

Baixes  Altes 

Baixes per anul·lació 80.761,81   0,0

0 

Total baixes 80.761,81  Total altes 0,0

0 

     

Total variacions despeses 0,00  Total variacions ingressos 0,0

0 

 
Quart. Aprovar els documents comptables AD pels imports i amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries que es detallen a la relació que s’adjunta com annex 2. 
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. Notificar el present acord a l’Àrea de Governació i Serveis Generals.   
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, fa dues preguntes i un prec: 
 
8.1 Reclamacions patrimonials sobre via pública 
 
Me gustaría hacer, quizá en la línea que se planteaba en las resoluciones de Alcaldía la Sra. 
Antonia, las Resoluciones 110 y 111 que son de un gasto por caídas en la vía pública y en 
vista de que hay 6 contenciosos más de reclamaciones por caidas, seguramente nos 
tengamos que plantear un poco de cuidar nuestra vía pública, porque sino la gente se está 
cayendo y nos estamos gastando ya 12.000 euros según todas las informaciones que 
hemos leido ya en este Pleno, y sería importante que vayamos haciendo una revisión de la 
vía pública, aceras y caminos de nuestra ciudad. Vamos a mejorarlo porque sino, va a 
haber una lluvia de denuncias y de reclamaciones patrimoniales en nuestro municipio, y 
con la que está cayendo, malament iremos.  
 
8.2 Enllumenat 
 
En el Pleno pasado yo preguntaba sobre el tema del alumbrado público, el Sr. Juan Antonio 
Lancho no me contestó en ese momento y me ha contestado por escrito. Hoy vuelvo a 
preguntar pero de otro lugar de la ciudad, sobre el tema del alumbrado público, entre la Via 
de la Plata y Cantábrico. En esta zona llevamos unos cuantos días que paso yo por allí y 
veo que está oscuro con lo que comporta, y esto que está en el ruego que hacía 
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anteriormente, pues que decía si no hay luz la gente se puede caer y tendremos más 
reclamaciones. O sea que habría que estar más atentos en este tema, y me gustaría saber 
cuales son los motivos, porque han pasado unos cuantos días sin luz. 
 
8.3 Pantalla acústica 
 
Ahora me gustaría hacer una breve intervención, un ruego y pedir alguna información. Y va 
relacionado con el bando municipal que ayer por la tarde cuando llegué de trabajar, me 
encontré pegado en las porterías de este pueblo, y es relacionado a la pantalla acústica o 
barrera sónica. Y la pregunta está en que en esta información la Sra. Alcaldesa como 
firmante del bando municipal, pone una fecha y unos acuerdos concretos que no es la 
información, que no coincide con la información que tenemos de la Generalitat, y que esta 
información si que coincide con la información que nosotros tenemos, y que hemos 
recibido y que hemos recaptado de nuestro grupo parlamentario en el Parlament de 
Catalunya sobre la información de la barrera sónica, que si que coioncid, que es la 
información que de alguna manera nos ha dado el portavoz, el Sr. Juan Antonio Lancho. 
Pero la información esta de que hay un convenio o un acuerdo concreto de que en dos 
años se hará, pues no coincide. Y sí que tenemos información de que hay un proyecto de 
estudio, y que se hará, de que estará listo a finales de año, y que habrá un proceso de 
licitación que puede tardar entre 18 y 20 meses en la realización de este proyecto y que 
claro, para los vecinos afectados esto es muchísimo tiempo. Esto es mucho tiempo. De 
hecho, a mi me gustaría saber si es que existe esta parte más concreta que Vd. hace 
referencia en el bando municipal, si existe pues que nos haga llegar una copia, porque 
creemos que hay muchos vecinos que están de alguna manera interesados, motivados, a 
tener una información más precisa. De hecho nosotros nos hemos movido como grupo 
político, nos hemos movido como ICV-EUiA y hemos hecho asambleas con los vecinos en 
la calle, hemos informado de lo que hay, de la información que a raiz de que la autopista se 
abre a principios del mes de agosto, se abre el carril a la circulación, y la pantalla acústica 
no está montada, y quiero recordar que este grupo municipal presentó en el mes de 
octubre, si mal no recuerdo, de 2007, una moción que fue aprobada por unanimidad en 
este Consistorio, donde pedíamos la construcción de las medidas correctoras del ruido. Le 
vamos a quitar incluso el nombre de pantalla acústica, pero realmente es esto. Y tenemos 
esta información y lo hemos reseguido. Coincide la información que nos ha dado el Sr. 
Juan Antonio Lancho con la que nosotros hemos conseguido de nuestro grupo 
parlamentario, pero lo que no nos cuadra es la información que usted ha hecho llegar a los 
ciudadanos. No nos cuadra esta información. Entonces, aquí hay una cosa. Es aquí donde 
nosotros nos gustaría ver si aceleramos el proceso del caso que hablaba yo de los 18-20 
meses de proceso de licitación por via de urgencia, para que se construyera la pantalla 
acústica y de hecho podamos cumplir ese compromiso o esa información que usted ha 
transmitido a la ciudadanía. Es ese camino, en promover este proyecto de licitación rápida 
se haga, y establecer un compromiso concreto. Ese es mi ruego con relación a la pantalla 
acústica.    
 
La senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, fa tres precs: 
 
8.4 Habitatges Mediterrània 
 
Tengo un ruego. En el anterior Pleno del mes de julio solicité una información sobre el tema 
de viviendas de Mediterráneo, había una reunión pendiente con ADIGSA, en la pasada 
Comisión de este mes de septiembre volví a reclamar el informe social de estas viviendas y 
como estaba la situación, tanto en la reunión posterior que se había tenido con ADIGSA, 
como aquellas dos viviendas, como había quedado el tema, si se había adelantado algo, 
pues que si fueran tan amables que hicieran llegar el informe o algún tipo de informe o 
como estaba el tema.  
 
8.5 Recollida paper 
 



 21 

En segundo lugar, es una sugerencia más bien. El camión de recogida, de papel 
concretamente, hace su recorrido sobre las 4 y pico, 5 de la tarde, imagino que de 4 a 5. 
Teniendo en cuenta que es la hora de salida escolar, se generan auténticos atascos. Lo que 
es calle Zaragoza, Cantábrico y La Mancha, que es lo que coge después, que llega 
pràcticamente la cola de automóviles desde la rotonda hasta vaya usted a saber donde. Era 
la sugerencia de que posiblemente el horario de recogida de este material, pues igual 
adelantarlo o atrasarlo para que no generara toda esta retención. 
 
8.6 Ban sobre pantalla acústica 
 
Luego tenía el comentario del bando, pero he visto que el Sr. Argueta de ICV-EUiA ha 
hecho comentario. Yo únicamente lo que me gustaría decir, y esto si que es un ruego a 
todo el equipo de gobierno y concretamente a la Sra. Alcaldesa, que cuando se pone un 
bando en una portería, pues que posiblemente tendríamos que garantizar un mínimo de 
lectura de ya no voy a ser de una hora, por lo menos. Por lo menos. Que garanticemos que 
los ciudadanos lo puedan leer, porque claro, ya se que ustedes lo ponen, pero...no, un 
Policía en cada portería no, pero posiblemente en otro medio de información divulgarlo de 
otra forma, que mucha gente no tiene acceso a la página webb del Ayuntamiento, pues 
igual si. No es una crítica, entiendo que no se puede poner un Policía por cada bando, pero 
que es concienciación de nosotros mismos, que seamos un poquito más civilizados y 
menos...bueno, no digo la palabra. Y bueno, que se diera difusión de otra manera          
 
El senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que fa 
 
8.7 Ban 
 
Jo també volia parlar del ban. La primera pregunta és a quines raons respon d’haver-ho 
penjat. I a quines raons respon l’encapçalament que més o menys deia “donats els 
rumors...” Aquesta és la primera pregunta. 
 
8.8 Barrera sònica 
 
Relacionat amb això, pregaria i em sumo a d’altres grups, que se’ns faci arribar tota la 
documentació que estigui signada amb la Generalitat de Catalunya amb respecte a la 
construcció de la barrera sònica, perquè a nosaltres ens ha arribat fotos de la barrera 
sònica que es pretén posar, ens han arribat paraules, explicacions, és veritat, per part de 
l’equip de govern. Però la documentació i la signatura del conveni conforme això es fa, la 
veritat es que no la tenim, ni sabem si això existeix.  
 
8.9 Reclamacions patrimonials 
 
Un altre prec, i això vindria relacionat una mica, ja s’ha compromès la senyora Alcaldessa, 
al torn de Resolucions d’Alcaldia, però ho demano aquí,  si ens podeu fer arribar un 
historial dels darrers dos anys per a no posar més, de les reclamacions patrimonials que 
han arribat al Jutjat i el resultat de les mateixes, que una miqueta ho parlava la senyora 
Alcaldessa abans de fer-nos-ho arribar.  
 
8.10 Canvi d’enllumenat 
 
I després, vaig enviar al senyor Juan Antonio Lancho que es el responsable de l’Àrea 
d’Urbanisme, la nostra proposta relacionada amb la mediana de la carretera on s’està 
efectuant el canvi d’enllumenat, i és només si estan per...correcte. Ens donem per 
assabentats. 
 
RESPOSTES: 
 
L’alcaldessa diu: “Sobre el tema de les responsabilitats patrimonials que heu coincidit tots, 
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ja ho farem, perquè tingueu les dades. 
Respecte el prec de la intervenció en via pública ja ho estem fent. 
I respecte el tema dels motius de l’enllumenat públic suposo que ara no te aquestes dades. 
Si? Li respon el senyor Antonio Sabariego”. 
 
Intervé seguidament el senyor Antonio Sabariego, regidor de Via Pública, que diu: “El 
último mes, creo recordar, se contabilizó un total de seis apagones en la zona que afecta a 
Via de la Plata-Segovia-Oviedo, parte de Cantábrico y parte de Oporto. En principio las dos 
primeras urgencias intentamos solucionarlas con personal de la Brigada, con electricistas 
de la Brigada, nos dimos cuenta de que no éramos capaces de localizar la avería. A través 
del ingeniero municipal tampoco, empezamos a achacar el tema a la instalación de la 
mediana en el tramo de la Via de la Plata, se lo trasladamos a la empresa constructora, y a 
la dirección facultativa de la obra. No han tenido narices de localizar la avería, porque es 
una avería intermitente, y a instancia de este regidor, hoy hemos celebrado una reunión 
conjunta en el área de Urbanismo, y lo que hemos hecho ha sido modificar los procesos de 
instalación nueva y las medidas de seguridad, y hoy mismo han procedido a realizar el 
cableado en el tramo de Via de la Plata y sustituir el antiguo, por si era el motivo, que 
seguramente es el motivo, de un defecto en la instalación al retirar parte de la instalación 
vieja de que haya quedado semioculta alguna avería que no son capaces de localizar. Por lo 
tanto, tengo el compromiso de la dirección facultativa de obra, de que entre hoy y mañana 
mismo debería quedar subsanada la avería”. 
 
L’alcaldessa diu: “Respecto del monográfico barrera sónica, primero querría contestar al Sr. 
Argueta. Respecto a la intervención brillante de su grupo parlamentario, le recuerdo que su 
grupo parlamentario forma parte del govern de la Generalitat durante toda esta legislatura, 
y que me hubiera encantado que con el mismo ahínco que esta última semana han 
defendido activamente la implementación de la barrera sónica en este municipio, lo 
hubieran hecho durante todo este tiempo donde lo tenían que hacer, que era en el govern. 
Dicho esto, también le digo que desde hace mucho tiempo han tenido esta información. 
Cada vez que hemos ido a Carreteras a hablar de la barrera sónica, les hemos hecho llegar 
toda la información que nos han ido dando en cada una de las reuniones que hemos 
mantenido con la Generalitat. Desde el inicio dando todos y cada uno de los datos que este 
equipo de gobierno disponía. En el momento en que nos hicieron el ofrecimiento, o 
intentamos llegar al acuerdo del tema de la barrera sónica vegetal, que es la que se ha 
publicitado en este bando, ustedes tenían esa información del tipo de barrera que nos 
proponían. Evidentemente no hemos tenido un compromiso por escrito de la Generalitat, y 
como las palabras se las lleva el viento y esta alcaldesa ya tiene, no amplia experiencia 
porque por el corto tiempo que lleva no puedo decirlo por el período de tiempo, pero si por 
unas cuantas decepciones que se ha llevado de cosas que le han comentado verbalmente, 
y que después no se han puesto por escrito, y de que las palabras se las lleva el viento, 
este Ayuntamiento no ha hecho ninguna manifestación pública de lo acordado por la 
Generalitat porque eran acuerdos verbales. A raíz de una comunicación que nos llega a 
finales del mes de julio, la primera comunicación por escrito a este Ayuntamiento, y que 
ustedes son conocedores, un escrito que nos llega por parte de Carreteras, estableciendo 
el compromiso por escrito de que se va a hacer esa barrera sónica que han acordado con 
nosotros, y ese escrito ustedes lo tienen, sabían que existía ese compromiso por escrito 
por parte de la Generalitat, y el tipo de barrera sónica que constaba en ese compromiso. Y 
es lo que se ha establecido en este bando municipal, que era dar la información que 
nosotros tenemos de la Generalitat. En cuanto al plazo de ejecución y el presupuesto, es el 
aproximado que nos dieron en su momento cuando hablamos de este tipo de barrera 
vegetal, pero ni hemos dicho plazo de inicio de obras porque lo desconocemos, ni podemos 
garantizar en el tiempo cuando se van a llevar a cabo. Lo que si ponemos es que haremos 
estricto y riguroso seguimiento, como hemos hecho hasta ahora, de que esos compromisos 
se cumplan, porque esta alcaldesa ha ido a Carreteras unas cuantas veces, a exigirles que 
se cumpla ese cumplimiento. Entonces, no digan que este Ayuntamiento no ha hecho 
nada, y que los grupos parlamentarios de ICV-EUiA han hecho mucho, porque que yo sepa, 
en toda esta legislatura, el grupo parlamentario de ICV como grupo parlamentario no ha 
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presentado nada en el Parlament de Catalunya, ni como miembro del gobierno de la 
Generalitat de Catalunya ha hecho ningún tipo de presión para que eso se haga realidad. 
Por tanto, creo que aquí responsabilidad tenemos todos y cada uno de nosotros, en llevar a 
cabo lo que nosotros manifestamos. 
En cuanto al tema de los rumores, evidentemente se han vertido muchos rumores en la 
población, porque a mi me han llegado a decir incluso que no había barrera sónica. 
Entonces, rumores se han extendido. No me refiero a nada en concreto, me refiero a que 
se han extendido un montón de rumores por la calle, y a mi la gente me preguntaba y 
estaba muy neguitosa, porque me decía que qué pasaba con la barrera sónica y tienen toda 
la razón del mundo. Y hemos dado la información de que disponíamos y me parecía una 
irresponsabilidad por parte de este equipo de gobierno, establecer compromisos que ni 
siquiera teníamos por escrito. Por eso no se ha hecho hasta la fecha, porque hasta finales 
del mes de julio y que llego yo después de las vacaciones, no veo este escrito por parte de 
Carreteras con el compromiso de la barrera sónica. Y seguiremos trabajando para que eso 
sea una realidad, y como hasta ahora, y si hay que cortar la autopista al final, se cortará la 
autopista, pero este Ayuntamiento seguirá trabajando porque la barrera sónica sea una 
realidad. 
El resto de precs los anoto. Me alegra que desde octubre de 2007 ustedes hayan pedido 
medidas corretoras del ruido, vuelvo a recordarle que la Conselleria de Medi Ambient es de 
ICV, su grupo parlamentario,  su partido podría haber estado más al tanto, y sigo anotando 
el resto de las sugerencias de la recogida de papel, el tema de información sobre viviendas 
del Mediterráneo. Sra. Antonia, usted no estuvo en la Comisión Informativa de Territorio, 
en esta última Comisión Informativa, pero bueno ,no tengo ningún inconveniente en 
facilitar toda la información de la que disponemos a dia de hoy sobre este tema. 
Y si tienen alguna consideración, que supongo que si, daré un nuevo turno de palabras y le 
agradecería que no se extendieran en exceso”.       
 
Intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “Con respecto a 
la ironía del brillante trabajo del grupo parlamentario pues si, tengo que defender que es un 
brillante trabajo del grupo de ICV-EUiA en el Parlament de Catalunya. Es verdad. Es un 
brillante trabajo. Yo pienso de que buscar responsabilidad ahí, se ha ido muchas veces a 
Carreteras, se ha estado hablando, si es que lo sabemos. Sabemos que han estado 
hablando con Carreteras, pero el problema es que usted ahora ha dicho en un bando 
municipal que en dos años tenemos la barrera sónica. Y yo le digo a usted, Sra. Alcaldesa, 
yo le digo a usted, y usted misma lo acaba de decir, me he atrevido a decir algo que no 
tengo aún firmado, o sea, por lo tanto doy por hecho de que no hay un acuerdo, que hay 
un acuerdo verbal solo. Y la Generalitat está haciendo un estudio, y tiene un presupuesto 
para esto, y después habrá el proceso de licitación de construcción de la barrera acústica. 
Después hay ese proceso. A ver, aqui no se trata de tirarnos trastos a la cabeza, se trata 
de buscar una solución, y nosotros no hemos ido diciendo en ningún momento, y lo de la 
barrera sónica es un rumor, y que haya habido una pantalla de 2 m. tampoco lo hemos 
dicho, hemos dado la información que había que dar porque la circulación estaba abierta. Y 
mi primera llamada fue a Lancho, cuando yo llegué de vacaciones a final de agosto, cuando 
vi aquello abierto. Y después cuando vi esta información, hasta el jueves pasado la tengo, 
la información por escrito. Es la misma información que yo anteriormente ya tenía, la 
misma información que he dicho anteriormente en mi intervención, que coincide. Lo que 
esta información coincide con el bando municipal. Esa ha sido la pregunta, y por eso ha 
sido mi intervención. La información que nos da el portavoz socialista no coincide con el 
bando que firma la Sra. Alcaldesa Eva Menor”. 
 
L’alcaldessa diu: “Es igual. No voy a entrar a discutir con usted sobre ese tema”. 
 
Intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Simplement 
recordar, arran de la comunicació aquesta de la Generalitat, de la Direcció General de 
Carreteres, es reconeix obertament que l’Ajuntament ha mantingut contactes amb ells, es 
reconeix obertament la intenció de fer una determinada barrera sònica, però reconeix 
també sobre paper escrit i firmat, que ara per ara no tenen diners per a construir res. 
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També ho diu clarament. I per tant tot el procés queda absolutament a l’aire. Per tant, 
tampoc diguem coses que no son. Ara mateix, signat, no tenim cap compromís. Això és 
una explicació, però igualment millor no entrar aquí, perquè potser no és el moment per a 
entrar a discutir sobre el que diu aquest paper. Però en principi el compromís de fer-ho per 
escrit no hi és, i a més a més a la comunicació aquesta de la Direcció General de 
Carreteres es reconeix que no tenen diners per a fer-ho, i que calculen que els diners 
necessaris per a poder fer-ho serien de 2,6 milions d’euros. Ho diu clarament. Que 
igualment ho parlem quan vulgueu i aprofundim, perquè és veritat que aquí ens 
embolicarem i potser no és el moment ”. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde d’Acció Territorial, que 
diu:”Sólo para puntualizar. Aquí dice textualmente “se ha acordado la construcción”. O 
sea, no es un documento que sea un castillo de naipes. Se ha acordado otra cosa y te lo 
reconocen, que no hay dinero presupuestado para la ejecución. En el presupuesto en curso. 
Luego si quereis lo seguimos discutiendo. Pero que no quede el tema en que no hay nada, 
porque si dejamos esta última palabra, en que no hay nada, claro, las interpretaciones son 
libres y la imaginación también. Esto puede ser entonces “Can Picha”. Yo digo, hay un 
acuerdo y hay un compromiso firmado por parte del departamento conforme la barrera se 
va a construir. Es cierto que no dice ni que dia va a empezar la construcción ni nada de 
eso, es cierto. Pero hay un compromiso. Cuidado con las palabras porque podemos...” 
 
Intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Jo només feia 
referència a que hi havia la intenció d’incorporar-ho a l’obra, però no ha estat possible atès 
que no hi ha disponibilitat econòmica per a reincorporar. A l’exercici pressupostari actual 
no està incorporat, i al proper exercici pressupostari tampoc està aprovat i no sabem si és 
un punt o no és un punt del proper exercici. Per tant, podríem arribar a dir que ara per ara, 
si que és veritat que reconeixen la seva intenció de fer-ho, reconeixen que tenen previst 
doncs fer una pantalla acústica, i ens diuen els tres trams diferents que volen fer, però que 
això sigui una realitat, encara no ho tenim. Senzillament, encara no ho tenim. Això no és 
una realitat avui per avui, i ho diu el mateix paper. Desgraciadament, ja no sabem per tots, 
no per mi o el meu grup, per tots”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de 
l’AEB, que diu: “En toc cas, si ara tenim aquest compromís que vosaltres dieu de la 
voluntat de l’execució d’aquesta pantalla acústica, i el problema es que no hi ha 
l’assignació pressupostària, potser ens ho hem de prendre també com un element positiu, 
perquè si hem de treballar uns nous pressupostos on aquesta construcció sigui una realitat, 
potser també ens podem plantejar que tenim més temps per a demanar que la construcció 
que es faci, realment sigui una construcció que acabi resolent el problema”.    
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
son les vint hores i deu minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 


