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ACTA NÚM. 01/2011   

 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 26 DE GENER DE 2011  
 
Badia del Vallès, 26 de gener de dos mil onze. 
 
El Ple de la corporació quan son les dinou hores i deu minuts, es  reuneix a la sala de 
sessions de l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la presidència de 
l’Alcaldessa senyora Eva Menor Cantador. 
  
Hi concorren els regidors següents: 
 
Raquel Gracia Peral     PSC 
David Sanuy Sales     PSC 
Montserrat Carbonell Rosell    PSC 
Montserrat Jiménez Molina    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 
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 Juan Antonio Lancho Aceituno. 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova sense necessitat de lectura l’acta de la sessió ordinaria que va tenir lloc el dia 24 
d novembre de 2010 i l’acta de la sessió extraordinària de data 9 de desembre 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:  
 
Núm. 823/10, 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' octubre 
de 2010.  
 
Núm. 824/10, d'incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora M. Carmen Mesa Laguna.  
 
Núm. 825/10, d'incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Andrés Martín Santacreu.  
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Núm. 826/10, d'aprovar i subscriure el protocol addicional per a I'any 2010, del 
contracte programa per la coordinació, cooperació i col.laboració en matèria de 
serveis socials i d'altres programes de benestar social.  
 
Núm. 827/10, d'autoritzar el senyor Estanislao Retamar Valenzuela I'OVP 
mitjançant la instal.lació de terrassa, davant el local de la Placa Major, local 2, 
durant el període de l' 1 de gener de 2010 fins el 31 de desembre de 2010.  
 
Núm. 828/10, d' autoritzar a Bosalay Producciones I'OVP mitjançant el rodatge 
d'un spot publicitari durant els dies 7 i 8 d' octubre.  
7. Núm. 829/1 0, de disposició de les vacances del senyor Gabriel Zubizarreta 
Ortega.        
 
Núm. 830/10, de disposició de les vacances pendents de la senyora M. Dolors 
Castro Collado.  
 
Núm. 831/10, de nomenar interinament el senyor José Torrella Olivé, amb la 
categoria d'auxiliar de manteniment-conserge, per tal de cobrir la vacant accidental 
per situació de permís concedit al senyor José A. Domínguez Estevez, no abans del 
dia 2 de novembre i fins el 5 de novembre de 2010.  
 
Núm. 832/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 12 de novembre 
de 2010.  
 
Núm. 833/10, d'aprovar la relació de documents comptables fase ADO núm. 

65/2010, tramesos per l' Area d' Acció Social i Cultural.  
 
Núm. 834/10, d’inscripció, amb caràcter definitiu de l’entitat denominada “Penya Blaugrana del Vallès” al 
Registre Municipal d’Entitats i Associacions, amb el número EAC 125-10, i deixar sense efecte 
la inscripció provisional practicada el dia 6 d' octubre de 2010.  
 
Núm. 835/10, d'incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Manuela Escudero 
Palomares.  
 
Núm. 836/1O, d' aprovar l' expedient núm. 29/2010, de transferència de crèdit a 
partides pressupostaries de l' exercici de 2010.  
 
Núm. 837/10, de desestimació deis recursos presentats de diferents expedients 
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a I'ORGT.  
 
Núm. 838/10, d'incoar expedients sancionadors segons la relació 10061085, 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.  
 
Núm. 839/1O, de concessió de la targeta d' aparcament individual per a persones 
amb disminució, modalitat titular no conductor, a favor de la senyora Inmaculada 
Fernández Carbonero.  
 
Núm. 840/1O, de nomenar interinament el senyor Rubén Diaz Diaz, amb la 
categoria d' auxiliar de manteniment-conserge, per tal de cobrir la vacant 
accidental per situació de permís concedit al senyor Miguel A. Callejas 
Mediavilla,no abans del dia 23 de novembre i finalització el mateix dia.  
  



 3 

Núm. 841/10, de concessió d'una bestreta per import de 300,00 euros, al senyor 
Angel Moltó Sierra, sense interès i a compte de les retribucions de la mensualitat 
del mes de desembre de 2010.  
 
Núm. 842/1O, de concessió d'una bestreta per import de 150,00 euros, al senyor 
Alberto Gordillo Hernández, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de novembre de 2010.  
 
Núm. 843/10, d'alliberar diferents documents comptables aprovats en fase A,per 
no haver-se cobert en la data actual les places de personal per les quals s'havia 
previst la despesa.  
 
Núm. 844/10, d'acceptar I'aportació atorgada per la Mancomunitat de 
Municipis,per import de 582.509,56 euros, dins de les previsions del Catàleg 
d'actuacions Metropolitanes 2008-2011.  
 
Núm. 845/1O, de contractació del senyor Noé Moreno Crespo, amb la categoria 
d' oficial 1 a serraller, mitjançant contracte laboral temporal per obra o servei,no 
abans del dia 15 de novembre de 2010.  
 
Núm. 846/10, de concessió d'una bestreta per import de 300,00 euros, al senyor 
Juan Rodríguez Guerrero, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de novembre de 2010.  
 
Núm. 847/10, de concessió d’una bestreta per import de 274,00 euros, a la 
senyora Isabel Zaro Ruiz, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de novembre de 2010. 
 
Núm. 848/10 d'autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament tal 
senyor José A. Diaz Caldeiro, davant el seu domicili de l' Av. Eivissa, 1.  
 
Núm. 849/1O d'autoritzar la renovació de la concessió de reserva d'aparcament al 
senyor Ramón Garcia Cruz, davant el seu domicili del CI Algarve, 2.  
 
Núm. 850/1O d'autoritzar la renovació de la concessió de reserva d'aparcament al 
senyor Teófilo del Valle Bersieres, davant el seu domicili de l' Av. Mediterrània, 20.  
 
Núm. 851/10 d'autoritzar la renovació de la concessió de reserva d'aparcament a 
la senyora Maria de la Sierra Espejo Peña, davant el seu domicili de l' Av. Burgos, 
36.  
 
Núm. 852/1O d'autoritzar la renovació de la concessió de reserva d'aparcament al 
senyor Francisco Contreras Cortés, davant el seu domicili del CI Segovia, 1.  
 
Núm. 853/1O d'autoritzar la renovació de la concessió de reserva d'aparcament a 
la senyora Beatriz Morales Moreno, davant el seu domicili del CI Porto, 11.  
 
Núm. 854/1O d'autoritzar la renovació de la concessió de reserva d' aparcament a 
la senyora Lorena Gersol Quesada, davant el seu domicili de I'av. Burgos, 3.  
 
Núm. 855/1O, d'autoritzar la renovació de la concessió de reserva d'aparcament a 
la senyora Francisca Ferez Espín, davant el seu domicili del CI Porto, 3.  
 
Núm. 856/1O d'autoritzar la renovació de la concessió de reserva d'aparcament a 
la senyora Maria del Rosario Rodríguez Saavedra, davant el seu domicili de 
I'av.Burgos, 30.  
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Núm. 857/10 d'autoritzar la renovació de la concessió de reserva d'aparcament a 
la senyora Maria Nieves Pedrogosa Matas, davant el seu domicili de 
l'av.Mediterrània, 15.  
 
Núm. 858/10, de concessió d'una bestreta per import de 134,00 euros, a la 
senyora M. del Rocio Matillas Aparicio, sense interès i a compte de les retribucions 
de la paga extraordinària de Nadal de 2010.  
 
Núm. 859/1O, d'aprovar I'expedient núm. 30/2010, de generació de crèdits a 
partides pressupostàries de l' exercici de 2010.  
 
Núm. 860/1O, de convocatòria de la Junta de Govern local pel dia 19 de 
novembre de 2010.  
 
Núm. 861/10 d'autoritzar la renovació de la concessió de reserva d'aparcament a 
senyor David Albert Peñalver, davant el seu domicili de l' av. Eivissa, 16.  
 
Núm. 862/1O, d'inscripció, amb caràcter provisional, de I'entitat denominada  
"Associació de Familiars de Malalts Mentals Cemoriba" al Registre Municipal 
d'Entitats i Associacions, amb el número EAC 126-10.  
 
Núm. 863/1O, d'incoació d' expedient de responsabilitat patrimonial atesa la 
sol.licitud de la senyora Francisca Cantero Garcia, a causa de haver sofert una 
caiguda a I'av.Via de la Plata, 2.  
 
Núm. 864/1O, d'autoritzar I'OVP a la senyora Maria Ortiz Echeparres, amb la  
col.locació d'una parada de venda de plantes de Nadal, els dies 1 al 20 de 
desembre de 2010.  
 
Núm. 865/10, d'autoritzar a Shiva Vallès Group, S L la I'OVP mitjançant la 
instal.lació de terrassa, davant el local situat al CI deis Infants, durant el període 
de l'1de novembre de 2010 fins el 31 de desembre de 2010.  
 
Núm. 866/1O, d'autoritzar I'OVP a la senyora Maria Torres Contreras, amb la  
col.locació d'una parada de venda de plantes de Nadal, els dies 2, 3, 9. 10 i 16 
de desembre de 2010.  
 
Núm. 867/10, d'autoritzar I'OVP a la senyora Rosa Arnaldo Valentín, amb la  
col.locació d'una parada de venda de plantes de Nadal, els dies 2, 3, 9, 10, 
11,16,17 i 18 de desembre de 2010.  
 
Núm. 868/1O, d'aprovar la relació de documents comptables fase ADO per import 
de 7.788,00 euros, tramesos per l' Àrea d' Acció Social i Cultural.  
47. Núm. 869/1O, de convocatòria del Ple municipal pel dia 24 de novembre de 
2010.  
 
Núm. 870/10, de donar de baixa la targeta d'aparcament individual per a persones 
amb disminució, modalitat titular conductor, a favor de la senyora M.Pilar Franco 
Cruz, i donar d'altra amb la modalitat titular no conductor, atesa la seva petició.  
 
Núm. 871/10, de disposició de les vacances de la senyora M. Pilar Damián Ayala.  
 
Núm. 872/1O, de concessió d'una bestreta per import de 300,00 euros, a la 
senyora Sonia Rico Mainer, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de novembre de 2010, i una altra de 374,00 euros sense 
interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària de Nadal de 2010.  
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Núm. 873/1O, de contractació del senyor Julián Ruiz Tudela, amb la categoria 
d'oficial 1a jardiner, mitjançant contracte d'interinitat per vacant, no abans del dia 
16 de novembre de 2010.  
 
Núm. 874/1O, de concessió a la treballadora Eva Camarero Benito, del dret a 
percebre el plus d’assistència i puntualitat des del mes d'octubre de 2010.  
 
Núm. 875/1O, de concessió d'un ajut de 90,15 euros al treballador Jesús Alonso 
Fernández, en concepte d' ajut fons social.  
 
Núm. 876/1O d'autoritzar la concessió de reserva d'aparcament al senyor Antonio 
Delgado Orozco, davant el seu domicili del CI Segovia, 1.  
 
Núm. 877/10 d'autoritzar la renovació de la concessió de reserva d'aparcament a 
la senyora Inmaculada Fernández Carbonero, davant el seu domicili de 
l'Av.Mediterrània, 30.  
 
Núm. 878/1O, d'atorgar la reducció del 90% de la quota tributària sobre la taxa 
d'escombraries de 2010, i I'exempció de la taxa de clavegueram, a diferents 
contribuents que ho varem sol.licitar.  
 
Núm. 879/10, d' aprovar la modificació del tipus de contracte de la senyora Juan 
M. Moreno Pardo, i reconèixer la condició d'indefinit no fix, amb efectes del 14 de 
novembre de 2010.  
 
Núm. 880/10, de justificar la subvenció atorgada per la Direcció General de  
Participació Ciutadana per un import de 19.500,00 euros, destinada a promoure 
les famílies com eix central de la participació comunitària al territori.  
 
Núm. 881/10, d'aprovar i signar un conveni de col.laboració per a la formació 
practica amb el Centre de Secundaria lES Badia del Vallès i amb I'estudiant 
senyor Adrián Maya Bruñó.  
 
Núm. 882/10, de reconèixer a diferents treballadors la condició d'indefinits no 
fixes, amb efectes del dia 1 de novembre de 2010 i fins a la cobertura definitiva 
de les places ocupades per aquests treballadors.  
 
Núm. 883/10, d'aprovar i signar una addenda al conveni de col.laboració en 
matèria de lIengua, interculturalitat i cohesió social, a través del Pla Educatiu 
d'Entorn,per al curs 2010-2011.  
 
Núm. 884/10, d'aprovar i signar un conveni de col.laboració amb el Departament 
d' Educació de la Generalitat de Catalunya, per al projecte global d’atenció 
educativa a la diversitat de l' alumnat d' educació secundaria.  
 
Núm. 885/10, d'inscriure la senyora Mar Medina Ponce per a l' assistència a la 
diplomatura de postgrau en gestió de personal al servei de les entitats locals.  
 
Núm. 886/10, de disposició de les vacances del senyor Jordi Jacas Perals.  
 
Núm. 887/10, de concessió d'una bestreta per import de 200,00 euros, al 
senyor Esaú Soto Martínez, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de novembre de 2010.  
 
Núm. 888/10 de denegar la concessió de la targeta d'aparcament individual per 
persones amb disminució, modalitat titular no conductor, a la senyora Irene 
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Martín Sanchis, per no complir els requisits establerts en I'article 3.2 i 3.3 de la 
normativa vigent.  
 
Núm. 889/10, de modificar el full de salari del mes d' octubre de la senyora 
Gloria Amigo Aso, per incorporació de I'alta mèdica i de I'inici del permís de 
maternitat.  
 
Núm. 890/10, d'aprovar i formalitzar un protocol de col.laboració amb el 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, per a renovar el 
compromís de treball d’aprofundir la corresponsabilitat de l' educació.  
 
Núm. 891/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 26 de 
novembre de 2010.  
 
Núm. 892/10, de deixar sense efecte la 814/10, modificar els dies de vacances 
del senyor José Manuel Roque Damota.  
 
Núm. 893/10, d'aprovar l' expedient núm. 31/2010, de generació de crèdits a 
partides pressupostàries de I'exercici de 2010. 
  
Núm. 894/10, d'aprovar I'expedient núm. 32/2010, de transferència de crèdit a 
partides pressupostàries de l' exercici de 2010.  
 
Núm. 895/10, d'aprovar I'expedient núm. 33/2010, de transferència de crèdit a 
partides pressupostàries de l' exercici de 2010.  
 
Núm. 896/10, de concedir a la senyora Noelia Cañamero San Clemente la 
reducció d'un terç de la jornada de treball a partir del dia 1 de novembre de 
2010,per raó de guarda legal del seu fill,  
Núm. 897/10, d'anul.lar diferents documents comptables, i aprovar uns d' altres, 
en relació a I'assignació de la senyora Teresa Pérez Postiguillo a lIoc codi 
300502, l' Área d' Acció Territorial.  
 
Núm. 898/10, d'incoar expedients sancionadors segons la relació 10062518,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.  
 
Núm. 899/10, d'incoar expedients sancionadors segons la relació 10063870, 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.  
 
Núm. 900/10, de desestimació deis recursos presentats de diferents expedients 
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a I'ORGT.  
 
Núm. 901/10, 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. 10063009.  
 
Núm. 902/10, 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. 10064375.  
 
Núm. 903/10, d' aprovar l' expedient núm. 34/2010, de generació de crèdits a 
partides pressupostàries de I'exercici de 2010.  
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Núm. 904/10, de suspendre la relació laboral amb la funcionaria senyora Teresa 
Górriz Simón, per passar a situació d'invalidesa permanent amb efectes del dia 
29 de novembre de 2010.  
 
Núm. 905/10, de composició de la mesa de contractació de I'adjudicació del 
servei de poda d'arbrat viari.  
 
Núm. 906/10, de substitució en el càrrec d' Alcaldia del senyor Juan Antonio 
Lancho Aceituno.  
 
Núm. 907/10, d'incoar expedients sancionadors segons la relació 10065354, 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.  
 
Núm. 908/10, d'incoar expedients sancionadors segons la relació 10065832,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.  
 
Núm. 909/1O, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients 
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a I'ORGT.  
 
Núm. 910/1O, de disposició de les vacances del senyor José M. Robles Górnez.  
 
Núm. 911/10, de donar de baixa del padró del mercat ambulant la senyora 
Dolores Torres Fernández com a titular de la parada 13, i donar d'alta la senyora 
Eva Bermúdez Torres com a titular de la mateixa.  
 
Núm. 912/1O, de donar de baixa del padró del mercat ambulant el senyor 
Francisco Rios Lara com a titular de la parada 77, i donar d' alta el senyor 
Alejandro Oruña Jiménez com a titular de la mateixa.  
 
Núm. 913/10, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 3 de desembre 
de 2010.  
 
Núm. 914/10, de composició de la mesa de contractació de I'adjudicació de les 
obres de millora de la Biblioteca municipal.  
 
Núm. 915/1O, aprovació de documents comptables AD negatius i AD positius, 
referents a la modificació de pressupost 22/2010, per aplicació de les mesures 
previstes al RDL 8/2010.  
 
Núm. 916/1O, de deixar sense efecte el nomenament de funcionari interí del 
senyor Salvador Aviá Faure, i practicar la liquidació d'havers, atesa la realització de 
proves per a la provisió d'un tècnic de programes d'inclusió social, educació, 
infància, joventut, igualtat i minories.  
 
Núm. 917/10, de deixar sense efecte el nomenament de funcionari interí del 
senyor José Manuel Roque Damota, i practicar la liquidació d'havers, atesa la 
realització de proves per a la provisió d'un tècnic per a exercir de coordinador de 
I'OAC i Consum.  
 
Núm. 918/10, d'aprovar la creació de partides pressupostaries amb dotació O pel 
pressupost del 2010 a nivell orgànic, funcional i econòmic, a nivell de 
subconcepte.  
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Núm. 919/10, d'aprovar I'expedient núm. 35/2010, de generació de crèdits a 
partides pressupostaries de l' exercici de 2010.  
 
Núm. 920/1O, de nomenar funcionari interí amb la categoria d'enginyer municipal, 
el senyor Antonio Núñez Rodriguez, amb efectes del dia 29 de novembre de 
2010.  
 
Núm. 921/10, de justificar la subvenció atorgada pel Servei de Polítiques de 
Diversitat i Ciutadania per valor de 6.000 euros, per donar continuïtat al programa 
"agents locals de diversitat i ciutadania".  
 
Núm. 922/1O, de concessió d'una bestreta per import de 300,51 euros, al senyor 
Luis V. Serrano Gascó, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de desembre de 2010.  
 
Núm. 923/10, de concessió d'una bestreta per import de 300,51 euros, al  
senyor Alfonso Ruiz Calderón, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de desembre de 2010. 
  
Núm. 924/1O, de concessió d'una bestreta per import de 300,51 euros, al  
senyor Diego Casas Ruiz, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de desembre de 2010.  
 
Núm. 925/10, de concessió d'una bestreta per import de 300,51 euros, al senyor 
Oscar Chamorro Chamorro, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de desembre de 2010.  
  
Núm. 926/10, de concessió d'una bestreta per import de 300,51 euros, al senyor 
José Antonio Martínez Pedrero, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de desembre de 2010.  
 
Núm. 927/10, de concessió d'una bestreta per import de 300,51 euros, al senyor 
José Serral López, sense interès i a compte de les retribucions de la mensualitat 
del mes de desembre de 2010.  
 
Núm. 928/1 O, de concessió d'una bestreta per import de 300,51 euros, al senyor 
Gabriel Jurado Jiménez, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de desembre de 2010.  
 
Núm. 929/10, de concessió d'una bestreta per import de 300,51 euros, al senyor 
Juan P. Cordero Galán, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de desembre de 2010.  
 
Núm. 930/10, de concessió d'una bestreta per import de 300,51 euros, al senyor 
Joan Hidalgo Proia, sense interès i a compte de les retribucions de la  
mensualitat del mes de desembre de 2010.  
 
Núm. 931/10, de concessió d'una bestreta per import de 300,51 euros, al senyor 
Félix Ruiz-Cornejo Trenado, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de desembre de 2010.  
 
Núm. 932/1O, de concessió d'una bestreta per import de 300,51 euros, al senyor 
Andrés Blanco Morgado, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de desembre de 2010.  
  
Núm. 933/1O, de concessió d'una bestreta per import de 300,51 euros, al  
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senyor Fco. Javier Rodríguez Garcia, sense interès i a compte de les retribucions 
de la mensualitat del mes de desembre de 2010.  
 
Núm. 934/1O, de convocatòria de ple extraordinari pel dia 9 de desembre     de 
2010.  
 
Núm. 935/1O, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a 
favor del regidor Sergio Escribano Garcia.  
 
Núm. 936/10, de convidar els candidats seleccionats per la mesa de contractació 
de les obres de millora de la Biblioteca municipal, perquè puguin presentar les 
seves ofertes.  
 
Núm. 937/10, de desestimació deis recursos presentats de diferents expedients 
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a I'ORGT.  
 
Núm. 938/1O, d'estimació d'al.legacions interposades, referent a sancions per 
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a I'OALGT.  
 
Núm. 939/10, d'incoar expedients sancionadors segons la relació 10066824, 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.  
 
Núm. 940/1O, de contractar el senyor José Torrella Olivé, amb la categoria 
d'auxiliar de manteniment-conserge, per tal de cobrir la vacant accidental per 
situació de permís concedit al senyor Ginés Sánchez Amo, no abans del dia 22 de 
novembre i fins el 26 de novembre de 2010.  
 
Núm. 941/10, de contractar la senyora Estefania Castro Abollado, amb la 
categoria d' auxiliar de manteniment-conserge, per tal de cobrir la vacant 
accidental per situació d'IT del senyor Laurentino Garcia Marín, no abans del dia 9 
de desembre de 2010, i fins la reincorporació del treballador substituït.  
  
Núm. 942/1O, de contractar el senyor Oscar Ruiz Serrano, amb la categoria 
d'oficial 1 a, per tal de cobrir la vacant accidental per situació d'IT del senyor José 
Luiz Soto Martínez, no abans del dia 13 de desembre i fins la reincorporació del 
treballador substituït,  
 
Núm. 943/1O, de contractar el senyor Rubén Díaz Díaz, amb la categoria 
d'auxiliar de manteniment-conserge, per tal de cobrir la vacant accidental per 
situació de vacances del senyor Miguel Angel Callejas Mediavilla, no abans 
deldia11dedesembre i fins el 9 de gener de 2011.  
 
Núm. 944/1O, de contractar el senyor José Torrella Olivé, amb la categoria 
d'auxiliar de manteniment-conserge, per tal de cobrir la vacant accidental per 
situació de permís concedit al senyor Ginés Sánchez Amo, no abans del dia 3 de 
desembre i fins la reincorporació del treballador substituït.  
  
Núm. 945/1O, de reconèixer a la senyora Carolina Sánchez Braut una antiguitat de 
3 anys.  
 
Núm. 946/1O, d'incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció 
indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Marcelina Llombart Blasi.  
 
Núm. 947/10, de substitució del senyor Juan Antonio Lancho en el càrrec d' 
Alcaldia, durant l' absència de l' alcaldessa titular.  
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Núm. 948/10, 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 novembre de 2010.  
  
Núm. 949/1O, de diferencies de la nòmina del personal del mes de novembre de 
2010.  
 
Núm. 950/1O, 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 desembre de 2010.  
 
Núm. 951/10, de disposició de vacances del senyor José Manuel Roque Damota.  
 
Núm. 952/10 d'autoritzar la renovació de la concessió de reserva d'aparcament 
al senyor Inocencio Guirado Molina, davant el seu domicili de l'Av. Via de la 
Plata, 7.  
 
Núm. 953/10, de convocatòria de Junta de Govern Local pel dia 17 de desembre 
de 2010.  
 
Núm. 954/1 0, d'autoritzar la renovació de la concessió de reserva d'aparcament a 
la senyora M. del Pilar Franco Cruz, davant el seu domicili de l'Av.Costa Brava, 
13. 
 
Núm. 955/10, d'autoritzar la renovació de la concessió de reserva d'aparcament 
al senyor Abel Mármol Campaña, davant el seu domicili de l'Av.Via de la Plata, 7.  
  
Núm. 956/10, d'aprovar I'expedient núm. 38/2010, de generació de crèdits a 
partides pressupostaries de I'exercici de 2010.  
 
Núm. 957/10, d'aprovar I'expedient núm. 37/2010, de transferència de crèdit a 
partides pressupostàries de I'exercici de 2010.  
 
Núm. 958/10, de subscriure una addenda al conveni regulador del finançament 
de personal EAIA, amb el Consell Comarcal.  
 
Núm. 959/10, d'aprovar la liquidació complementaria corresponent al mes de 
marc de la Tresoreria General de la Seguretat Social, referent a deute per 
incapacitats  temporals.  
 
Núm. 960/10, de concessió d'una bestreta per import de 200,00 euros, al 
senyor Pedro Arguer Sanlangelo, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de gener de 2011.  
 
Núm. 961/10, de desestimació deis recursos presentats de diferents expedients 
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a I'ORGT.  
 
Núm. 962/10, d'incoar expedients sancionadors segons la relació 10069200, 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.  
 
Núm. 963/10, de donar de baixa la liquidació de l'lmpost sobre I'increment de 
valor deis terrenys per valor de 1.181,66 de conformitat amb la proposta 
presentada per I'ORGT.  
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Núm. 964/10, de donar de baixa per altres motius, diferents rebuts de diversos 
tributs, de conformitat amb la proposta presentada per I'ORGT.  
 
Núm. 965/10, d'aprovar la declaració de crèdits incobrables referents a diversos 
tributs.  
 
Núm. 966/10, de donar de baixa diferents rebuts de subministrament d'aigua i 
procedir a la devolució de l' embarg practicat. 145.  
 
Núm. 967/10, de substitució de la senyora Rosa Caballero del Castillo i del senyor 
José Manuel Roque Damota en el càrrec de Secretaria, durant l' abséncia de la 
secretaria titular.  
 
Núm. 968/10, de deixar sense efecte diferents expedients sancionadors 
compresos en la relació 10067850, sobreseient els mateixos i procedir al seu 
arxiu, per haver-se produït errades de tramitació.  
 
Núm. 969/1O, de deixar sense efecte diferents expedients sancionadors 
compresos en la relació 10067849, sobreseient els mateixos i procedir al seu 
arxiu, per haver-se produït errades de tramitació.  
 
Núm. 970/10, d'incoar expedients sancionadors segons la relació 10067726, 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.  
 
Núm. 971/10, d'aprovar I'expedient núm. 39/2010, de transferència de crèdit a 
partides pressupostàries de l' exercici de 2010.  
 
Núm. 972/1O, de concessió d'una bestreta per import de 2.404,05 euros, a la 
senyora Isabel Rojo López, sense interès i a compte de les retribucions deis 24 
mesos següents a la concessió.  
 
Núm. 973/10, de concessió d'una bestreta per import de 200,00 euros, al senyor 
Alberto Gordillo Hernández, sense interès i a compte de les retribucions de la 
mensualitat del mes de gener de 2011.  
 
Núm. 974/1O, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 24 de 
desembre de 2010.  
 
Núm. 975/1O, de contractació de la senyora Noelia Manzaneda Gómez, amb la 
categoria de recepcionista, mitjançant contracte laboral per interinitat, amb 
efectes del dia 3 de novembre de 201 O i fins que la placa es cobreixi pel procés 
de selecció extern per promoció interna en els termes legalment establerts.  
 
Núm. 976/1O, de concedir a la senyora M. Teresa Carceller Labaleta la reducció 
d'un terç de la jornada de treball a partir del dia 27 de desembre de 2010,per raó 
de guarda legal del seu fill.  
 
Núm. 977/10, d' aprovar el reconeixement d' obligacions per import de 3.104,95, 
corresponent a la compra de targetes T1 O d' 1 zona.  
 
Núm. 979/1O, de concedir al senyor José Fernández Garrido la reducció d'un terç 
de la jornada de treball a partir del dia 21 de desembre de 2010, per raó de 
guarda legal del seu fill, així com el permís de paternitat per motiu del naixement 
de la seva filla.  
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Núm. 980/1O, de reconèixer al senyor Jordi Giménez Gimeno el compliment del 
període de carència de sis mesos necessària per tenir dret a la percepció del Plus d' 
Assistència i Puntualitat, amb efectes del dia 1 de gener de 2011.  
 
Núm. 981/10, de nomenar interinament el senyor Jordi Giménez Gimeno, amb la 
categoria d' educador social, mitjançant contracte laboral per interinitat, amb 
efectes del dia 28 de desembre de 2010 i fins el 31 de desembre de 2011.  
 
Núm. 982/10, practicar la liquidació deis havers al mes de desembre de 2010, 
corresponents a hores extraordinàries.  
 
Núm. 983/10, de reconèixer un trienni a la senyora Núria Barbosa Ortega, amb 
efectes del dia 1 de novembre de 2010.  
 
Núm. 984/10, d'acceptar la renúncia de la senyora Francisca Martínez Quiles i 
declarar extingida la seva relació laboral.  
 
Núm. 985/10, d'aprovar documents comptables AD negatius per import de 
118.401,66 euros, corresponents a contractes laborals i nomenaments interins 
de personal, amb variacions per jubilacions i d'altres situacions.  
 
Núm. 986/10, d'aprovar I'expedient de contractació, mitjançant negociat sense 
publicitat, del contracte d' obres de reforma integral del mercat municipal, fase 
111.  
 
Núm. 987/10, de nomenar el senyor Raul López Borras interventor accidental, 
fins a la reincorporació del titular.  
 
Núm. 988/10, de nomenar la senyora M. Dolores Gómez Couto tresorera 
accidental, fins a la reincorporació del titular.  
 
Núm. 989/10, de contractació de la senyora Gemma Marina González, amb la 
categoria de diplomada en treball social, per tal de cobrir la vacant accidental 
originada per la situació d’excedència de la senyora Pilar Marzábal Expósito, amb 
efectes del dia 21 de desembre de 2010 i fins la reincorporació de la treballadora 
substituïda.  
 
Núm. 992/10, de nomenament interí de la senyora Emilia Baldovi Amodeo, amb la 
categoria d'administrativa, per tal de cobrir la vacant per situació de permís 
concedit a la funcionaria Sra. M. José Galindo Garcia, amb efectes del dia 3 de 
gener de 2011 i fins la reincorporació de la treballadora substituïda.  
 
Núm. 993/10, de concedir a la senyora M. José Galindo Garcia la reducció d'un 
terç de la jornada de treball de forma compactada, a partir del dia 22 de 
novembre de 2010 i fins el 20 de gener de 2011, per raó de guarda legal del seu 
fill.  
 
Núm. 994/10, de concedir al senyor Oscar M. Chamorro Chamorro el permís de 
paternitat per motiu del naixement de la seva filla, a partir del dia 17 de desembre 
de 2010 i fins el 13 de gener de 2011.  
 
Núm. 995/10, de nomenament interí de la senyora Pilar Argibay Gamero, amb la 
categoria de tècnica de gestió de programes de caràcter temporal, no abans del 
dia 1 de gener de 2011 i fins el 31 de desembre de 2011.  
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Núm. 996/10, 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 novembre de 2010. 
  
Núm. 997/10, de reconèixer a la senyora Estefania Castro Abollado un trieni, amb 
efectes del dia 1 de gener de 2011.  
 
Núm. 998/10, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/106, a favor de la 
Comunitat de Propietaris de Menorca, 6.  
 
Núm. 999/1O, d'aprovar liquidacions d'ofici al senyor Matias Atienza Carrascosa, 
per I'OVP amb la instal.lació d'un remolc-xurreria, situat en el pàrking del mercat 
municipal, durant el període de l' 1 de gener de 2007 fins el 31 de desembre de 
2010.  
 
Núm. 1000/1O, d'aprovar I'expedient núm. 29/2010, de transferència de crèdit a 
partides pressupostàries de I'exercici de 2010.  
 
Núm. 1001/10, de variacions de la nòmina del personal corresponent al mes de 
desembre de 2010.  
 
Núm. 1002/1O, d'acceptar la subvenció de 5.000,00 euros atorgada per la 
Diputació de Barcelona per finançament del programa "acompanyament al suport 
escolar de les famílies).  
 
Núm. 1003/10 d'autoritzar la renovació de la concessió de reserva d'aparcament al 
senyor José M. Robles Górnez, davant el seu domicili del e/ Segovia, 5.  
 
Núm. 1004/1O, d'aprovar I'expedient núm. 42/2010, de transferència de crèdit a 
partides pressupostàries de I'exercici de 2010.  
 
Núm. 1005/1O, d'aprovar la creació de partides pressupostàries amb dotació O pel 
pressupost del 2010 a nivell orgánic, funcional i econòmic. a nivell de  
subconcepte.  
 
Núm. 1006/10, de modificar la fulla de salari del mes de desembre de 2010 de la 
senyora Sandra Rodríguez Muñoz, atesa l' alta mèdica i I'inici del permís de 
maternitat.  
 
Núm. 1007/1O, d'aprovar la relació comptable d'ingressos núm. 120/2010, 
corresponents a liquidacions d'ingrés directe realitzada per I'ORGT.  
 
Núm. 1008/1O, d'aprovar I'expedient núm. 44/2010, de transferència de crèdit a 
partides pressupostàries de l' exercici de 2010.  
 
Núm. 1009/1O, d'aprovar la relació comptable d'ingressos núm. 12/2010, 
corresponents a liquidacions per sancions imposades, realitzada per I'ORGT.  
 
Núm. 1010/1O, d'extinció de la relació laboral amb la senyora Encarnación 
Torrecillas Navarro amb efectes del dia 31 de desembre de 2010, per motiu de 
faltes d’assistència encara que justificades, i que superen els percentatges legals 
previstos a I'art. 52 de l'Estatut deis Treballadors. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del 
grup municipal de Convergència i Unió qui diu: “Gràcies senyora Presidenta, a mi 
m’agradaria preguntar sobre les següents resolucions. D’una banda, la número 4, 
diu aprovar i subscriure el protocol addicional per a l’any 2010, del contracte 
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programa per la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials 
i d’altres programes de benestar, m’agradaria rebre una mica d’informació al 
respecte, d’altre banda les resolucions 28, 22, on d’una banda es diu que 
s’alliberen diversos documents comptables amb fase A per no haver-se cobert en la 
data actual les places de personal per les quals s’havia previst la despesa, 
m’imagino que això no deixa de ser un tràmit burocràtic, però m’agradaria tenir una 
mica més detall sobre en que consisteix exactament. I el número 22 s’accepta 
l’aportació atorgada per la Mancomunitat de Municipis per import de 582 mil euros 
i m’agradaria saber també a que estan destinats. També m’agradaria saber una 
mica d’informació sobre la resolució número 45 on es diu que s’aproven la relació 
de documents comptables fase ADO per import de 7.788 euros. I també tenia 
apuntades una sèrie de resolucions com son la 75, la 82, la 94, la 95 però ja han 
estat resoltes a la Junta de Portaveus i no cal que ens estem. Gràcies.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan A. Pérez regidor del grup municipal de 
l’Alternativa d’Esquerres qui diu: “Era sobre tres dudas sobre alguna de ellas, en la 
número 57 y 60 tienen alguna relación entre si, en las que se habla de la condición 
de indefinido no fijo, quisiera saber que condición laboral es esta, en la 57 hablan 
de una persona concreta en la 60 de un grupo de trabajadores, bueno pues saber 
exactamente que es esta condición laboral. Por otra parte en la 144, se habla de 
dar de baja direrentes recibos de pago de agua, saber exactament que relación se 
establece, y por último es la 185 en la que hay una extinción de una relación 
laboral con un trabajador de esta casa en la que el motivo de este es la falta de 
asistencia que aunque estan justificadas superan el porcentaje legal de los 
previstos, es saber cual es el motivo real de la finalización laboral del Ayuntamiento 
con esta persona. 
 
L’alcaldessa diu que es procedeix a contestar les preguntes formulades y dona la 
paraula a la senyora Montserrat Jiménez regidora de Benestar Social per contestar 
la número 4: “Es el contrato programa del 2010, es la firma del contrato programa, 
es el protocolo habitual de la firma del contrato programa.” 
 
La alcaldessa diu: “En qualsevol cas, el contracte programa amb Serveis Socials 
contempla un seguit d’actuacions d’activitats i de programes relacionats amb 
Benestar Social molt ampla jo la convido a consultar el contracte programa en si per 
veure quin son les activitats i els projectes subvencionats i l’import econòmic. En 
qualsevol cas si la senyora Raquel Gracia vol aclarir algun concepte.. 
 
La senyora Raquel Gracia Tinenta d’alcaldia de l’àrea d’Acció Social diu: “Només 
comentar que es la subvenció que fa la Generalitat amb els ajuntaments per 
subvencionar els Serveis Socials bàsics i és la signatura del contracte, es a dir es fa 
en format contracte programa i això es fa cada any, és la d’aquest any.”    
 

L’alcaldessa dona la paraula al senyor David Sanuy Tinent d’alcaldia d’Economia qui diu: 
“La número 21 fa referència a tota una sèrie de documents d’autorització de despesa pel 
que respecta al personal de la casa, que poden ser perfectament alguna baixa de personal, 
algún període vacacional, alguna contractació que no ha estat per tot l’any si no que va 
estar per mesos concrets i la reserva l’autorització de la despesa era per tot l’any i per tant 
al final de tot l’any allò que no s’ha hagut de gastar per que no ha fet falta, no ha estat 
necessari, o per que s’ha recuperat els diners doncs s’han alliberat per poder-los disposar 
per fer el tancament de l’exercici. 
 
L’alcaldessa intervé i diu: “La número 22 son les obres que s’han finançat amb recursos de 
l’Àrea Metropolitana, la informació concreta dels projectes li hauria de donar la paraula al 
regidor d’Urbanisme Juan Antonio Lancho que no hi es en aquests moments, si li sembla ja 
li donarem els projectes i la contestació mes concreta dels projectes.” 
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Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Antonio Sabariego regidors de Via 
Pública qui diu: “Básicamente lo que venimos informando en las comisiones informativas, 
los proyectos son los del parque de Mediterráneo y Casal de Joves.” 
 
L’alcaldessa diu: “La número 45 son uns documents comptables que no se si la regidora te 
la i informació en aquest moment però li donarem perquè penso que son documents 
comptables de despeses del servei, des de contractacions d’activitats ordinàries, bueno ja 
li passarem de totes maneres la relació dels documents comptables i les activitats que 
s’han pagat amb aquests documents ADO. 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor David Sanuy Tinent d’alcaldia de l’àrea d’Economia 
qui diu: “Bé contestaré tant a la 57 com a la 60 perquè el motiu és el mateix, la figura del 
laboral indefinit no fix és com la figura del interí a nivell de funcionari, doncs en aquest cas 
és tota una sèrie de gent una sèrie de contractes que han hagut a l’ajuntament que s’han 
regularitzat s’han convertit en interinatge, totes aquestes places en el moment que 
s’elaborin les ofertes públiques d’ocupació oportunes, doncs s’hauran de cobrir 
definitivament. Perquè hi ha dues resolucions que una és individual i altre és col·lectiva, 
perquè a la col·lectiva totes eren de data 1 de novembre i en el cas de la número 57 és el 
14 de novembre el moment de l’alta amb aquesta nova modalitat, però és un tema 
merament formal.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Sanuy per contestar la número 144: “Amb la 144 
ara mateix no tinc la informació a disposició, però en el moment que la tingui us la faig 
arribar directament al grup.” 
 
Segueix contestant el senyor Sanuy que diu: “En aquest cas la resolució 185 que parla 
d’aquest acomiadament és un acomiadament objectiu que és la fórmula que es fa servir per 
les jubilacions anticipades en el contractes laborals, en aquest cas és una conserge del 
servei municipal d’ocupació de l’edifici El Molí i se li ha practicat en aquest cas de mutu 
acord com son aquestes coses per preparar-li la seva jubilació.” 
 

3. CANVI DE NOM DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE BADIA DEL VALLÈS 
 
La secretària llegeix la proposta d’acord. 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-
EUIA que diu: “Quizás una sugerencia o un prec en el punto es que no es un cambio de 
nombre, supongo que estamos hablando en el desarrollo del acuerdo darle un nombre al 
campo de futbol, eso como un preámbulo. En segundo lugar a mi me gustaría hacer unas 
cuantas reflexiones en cuanto a darle nombre al campo de futbol de Badia del Vallès. Yo 
entiendo que es importante, no será un vecino de Badia, un ex vecino ahora y tenemos que 
estar todos orgullosos como ciudadanos, como vecinos de que con su corta vida haya 
tenido una larga y un curriculum muy importante a nivel profesional, yo creo que eso es lo 
más importante. Y está bien, lo comenté en la comisión informativa que ya me gustó que 
lo plantearan así de esta manera, como una propuesta del equipo de gobierno al resto de la 
oposición. He criticado siempre el anuncio que se hizo en verano, a todo bombo y platillo, 
lo he criticado porque pienso que es una instalación de todos y esto requería el máximo 
consenso posible para ponerle nombre a una instalación como esta, yo creo que era lo más 
importante. En tercer lugar ya me gustaría hacer unas cuantas reflexiones en cuanto al 
entorno y al .. del campo de futbol. Yo realmente espero del equipo de gobierno que en el 
futuro el campo de futbol como muchas otras instalaciones no caigan en el olvido. 
Actualmente los vestuarios están abandonados, los lavabos están hechos una porquería, 
hay una pérdida constante de agua, el mantenimiento espero que sea positivo, y quizás 
una crítica política, esto se hace desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la 
coalición Esquerra Unida i Alternativa de Badia, se hace desde un planteamiento 
electoralista por parte del equipo de gobierno, hacer este anuncio en este momento y en 
estas fechas. Lo he dicho en el preámbulo al principio, estoy orgulloso y por eso daré el 
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apoyo, pero no deja de ser una utilización política de los éxitos deportivos de un 
ciudadano, como por ejemplo estaba en la Plaza Mayor cuando se estaban desarrollando 
las máximas competiciones mundiales, los rojos con la roja, y yo digo, con todos los 
puntos que vamos a hablar a continuación, realmente de rojos realmente queda el nombre, 
porque en los hechos quedan pocas cosas.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup 
municipal del Partit Popular qui diu: “Gracias señora Alcaldesa. A ver desde nuestro punto 
de vista hay una cosa que está muy clara y es que todos nos sentimos orgullosos de 
Sergio Busquets, que nadie ha hecho propaganda de Badia como él lo ha hecho, no ha 
nivel provincial, ni de Catalunya, a nivel mundial, con lo cual nos sentimos doblemente 
orgullosos, pero también es cierto que tenemos por suerte, muchas figuras en el mundo del 
deporte igual de buenos sino más que él, en el sentido deportivo, tenemos campeones de 
judo de Europa, tenemos también jugadores de futbol de otro equipo que también son muy 
importantes, y con esto no quiero decir que no sea, ha sido el conjunto de un equipo que 
ha ganado la selección española, y nos sentimos muy orgullosos, y consideramos que es 
acertado pero no a él, a todos los deportistas de Badia que hacen campaña y que 
consiguen logros en su trayectoria, nosotros estamos de acuerdo en la nominación del 
campo de futbol, lo que sucede es que criticamos la forma, la forma en la cual se ha 
gestionado, se ha presentado este proyecto, sabemos y conocemos que todos los vecinos 
de Badia desde el primer momento ha proclamado y han reivindicado este hecho que 
Busquets es nuestro, queremos que esté con nosotros y queremos ponerle el nombre, pero 
posiblemente hubiera una precipitación prematura de este hecho que ahora estamos 
aprobando, pues la forma nos ha perdido un poco. Es un hecho, no podemos votar en 
contra ni muchísimo menos, como he dicho antes nos sentimos muy orgullosos, y 
consideramos que nadie como él ha hecho propaganda de Badia en todos los sitios, 
entonces, en todo el mundo la bufanda de Badia ha estado presente y se ha dicho es de 
Badia.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Montserrat Montañes regidora del grup municipal 
de l’AEB qui diu: “Nosaltres en primer lloc el que volem és felicitar l’aposta per fer visible el 
segon cognom del Sergio Busquets Burgos perquè sabem que ha estat també decisió seva 
el fer visible aquest segon cognom que a més és una casualitat que sigui el segon y no 
sigui el primer que es el de la seva mare. Des de l’AEB votarem a favor d’aquesta proposta, 
no cal estendre’ns gaire en les raons que es porten a considerar que en Sergio Busquets 
Burgos es mereixedor de batejar el camp de futbol municipal, la seva curta però brillant 
carrera l’avalen però no només, en Sergio Busquets se sent badienc, no pel fet de viure a 
Badia, que no ha estat així mai, sinó perquè ha estat en aquest municipi el que li ha donat 
el indret que ha format la seva identitat, on te la seva família, els seus amics, on te l’escola 
on va estudiar i a més on te la certesa de pertànyer a un reco del mon on sentir-se 
vinculat. I és per aquest vincle que d’una manera natural i sense haver de fer cap esforç fa 
possible que Badia arribi allà on el va, en forma de bufanda a Sud-àfrica o a qualsevol 
entrevista on parla d’aquest municipi com si fos el seu. Som de on ens sentim, i en Sergio 
Busquets com d’altres és un badienc, gràcies.”     
 
L’alcaldessa intervé i diu: “Bé agraïr a tots els grups el recolzament a aquesta moció, no 
podia ser d’altre manera, ho hem parlat en moltes ocasions, fins i tot en el moment en que 
es va plantejar per part d’aquesta alcaldessa en l’acte d’homenatge al Sergio Busquets a la 
Plaça Major, no va ser un anunci de una decisió sinó que va ser una pregunta que es va fer 
a tota la ciutadania concentrada o el crit unànime de sí, no va deixar cap dubte a la 
proposta que s’ha fet des del consell de Clubs que pensàvem era l’organisme des del que 
s’havia de fer, suposo que es pot valorar des de una determinada manera, cadascú fa les 
coses com les sent, en aquell moment jo vaig sentir fer les coses d’aquesta manera. El 
plantejar que el reconeixement d’en Sergio Busquets menysprea altres esportistes de la 
nostra ciutat, be la intencionalitat d’aquest equip de govern és fer un homenatge a tots els 
esportistes de la nostra ciutat i per això fem la nit de l’esport, per donar reconeixement i 
recolzament a tots els esportistes que han obtingut uns bons resultats. I be, plantejament 
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electoralista, és la seva opinió, plantejaments electoralistes es fan de tota mena, en molts 
puestos i dient moltes coses. Res mes, no volia quedar-me amb el negatiu, sinó amb el 
positiu, em quedo amb el recolzament de tots els grups, sobre tot jo també celebro el fet 
de que el Sergio hagi volgut reconèixer la seva família materna, el fet de que realment està 
on està, no per ser només el fill del Carlos Busquets, sinó també per tenir la família que ha 
tingut que li ha portat on està actualment.” 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat de tots els grup el següent acord:  
 
“Atès que amb data 24 d’abril de 2002, es va crear el Consell de Clubs Esportius de Badia 
del Vallès del qual en són membres tots els clubs del municipi. 
 
Atès que en la darrera sessió celebrada el proppassat dia 2 de desembre de 2010 van 
celebrar sessió ordinària i havent suficient quòrum per a la seva celebració va procedir-se a 
la discussió i aprovació de l’ordre del dia establert. 
 
Vist que el Club de futbol com a membre de ple dret del Consell de Clubs va proposar per 
mitjà del seu president del Club Deportivo Badia, batejar el camp de futbol com a “ CAMP 
DE FUTBOL MUNICIPAL SERGIO BUSQUETS BURGOS”. 
 
Atès que aquesta proposta neix dels recents resultats  com a jugador professional del 
futbol Club Barcelona i integrant de la selecció Espanyola  amb la que ha assolit els més 
alts nivells de notorietat esportiva i social. 
 
Vist que entre el seu palmarès amb només vint-i-dos anys és, si més no, difícil d’igualar i 
que aquest sembla no tenir a priori un final proper, compta amb: 
 
Un campionat del món de seleccions nacionals. 
Dos campionats de Lliga. 
Una Champions League. 
Una Copa del Rei. 
Dues Super Copa d’Espanya. 
Una Super Copa d’Europa. 
Un Mundial de Clubs. 
 
Vista la proposta del Club Deportivo Badia, el president del Consell de Clubs, el Sr. 
Pacheco, regidor d’ esports va sotmetre dita decisió a votació del consell, on es va aprovar 
per unanimitat. I és trasllada l’acord al govern municipal de la ciutat. 
 
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa d´Acció Social i Cultural de 
l’ajuntament de Badia del Vallès. 
 
Per aquest motiu es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Recollir la proposta del Consell de Clubs de batejar el camp de futbol municipal de 
Badia del Vallès com a “CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL SERGIO BUSQUETS BURGOS”. 
 
Segon .- Aprovar el batejar el camp de futbol municipal de Badia del Vallès com a “CAMP 
DE FUTBOL MUNICIPAL SERGIO BUSQUETS BURGOS”. 
 
Tercer.- notificar el present acord a Sergio Busquets Burgos, al Futbol Club Barcelona, al 
Consell Català de l’Esport, a la Federació Catalana de Futbol, a la Federación Espanyola de 
Futbol i al Consejo Superior de Deportes. 
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Quart.- establir les converses pertinents amb Sergio Busquets Burgos per trobar una data 
adient per ambdues parts per a la celebració pública de l’acte en el que es faria l’oportú 
reconeixement. 
 
4. APROVACIÓ TARIFES TAXI 2011 
 
La secretària llegeix la proposta d’acord: 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-
EUIA que diu: “Muchas gracias señora alcaldesa, nosotros apoyaremos esta propuesta, y 
además felicitaremos al colectivo del taxi que según se nos informó en la comisión 
informativa congelarían las tarifas del año pasado y de este año, primero porque en este 
pleno ha sido objeto de conversación y de muchas preguntas incluso de este colectivo por 
la nueva incorporación a la ampliación al Àrea Metropolitana, al área de influencia del Área 
Metropolitana, y entonces sí, y es de valorar mucho que como este colectivo muy sufrido 
por la crisis de este pueblo pues también arrime el hombro para intentar salir de ella.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup 
municipal de Convergència i Unió qui diu: “Gràcies senyora Presidenta, de fet la meva 
intervenció va una mica en la línea del senyor Eusebio Argueta, comentar que nosaltres 
també donarem suport a  aquesta aprovació de tarifes bàsicament perquè és una proposta 
presentada pels titulars de les llicències de taxi, celebro també que tots posem el que 
podem de la nostra part per combatre aquesta difícil situació econòmica i ells han valorat la 
situació i han decidit congelar les tarifes de l’any passat i això mereix una felicitació i 
lògicament el nostre recolzament,.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del 
Partit Popular qui diu: “Nosotros teniendo en cuenta que las anteriores tarifas no 
estábamos de acuerdo con ellas puesto que las considerábamos excesivas, consideramos 
de que el hecho de que este año se congelen es un hecho favorable para todos y repercute 
en la mejora de la situación, con lo cual en estas tarifas sí que las vamos a votar a favor.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Sergio Escribano regidor del grup 
municipal de l’AEB: “Nosaltres només dir que donat que és una petició dels treballadors 
votarem a favor, i també dir que si les tarifes dels transports públics continuen pujant en el 
sentit que estan pujat, finalment potser que viatgem tots en taxi.” 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat el següent acord: 
 
“Vista la proposta presentada pels titulars de les llicències d’Auto-Taxis del municipi pel 
que fa les tarifes del taxi per a l’any 2011. 
 
Atès el que disposa el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un 
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulades al Decret 
149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 
 
Atès el que disposa l’Ordre PTO/589/2010 de 13 de desembre de 2010, sobre 
l’actualització de l’increment mitjà de les tarifes per al transport col·lectiu urbà de viatgers i 
per als serveis d’autotaxis per a l’any 2011, DOGC 5780 de 22 de desembre de 2010.    
 
Vist l’informe del Coordinador de Recursos Humans i Serveis Generals 
 
Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, el Decret 149/1988, de 28 d’abril, i d’altra 
legislació concordant. 
 
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa d’Economia i Serveis Generals. 
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S’acorda: 
 

Primer.- Informar favorablement la petició formulada pels titulars de les llicències d’auto 
turismes del municipi, d’implantar les tarifes urbanes de prestació del servei per a l’any 
2011, en els termes següents: 
 

 
Segon.- Notificar, per part de Secretaria, el present acord als titulars de les llicències 
d’Auto-Taxis del municipi de Badia del Vallès i Comissió de Preus de Catalunya (C/ 
Provença núm.339 - 08037 Barcelona). 
 
5. INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A MODIFICAR LA LLEI HIPOTECARIA AMB LA 
FINALITAT DE REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT I ADOPTAR LES MESURES 
NECESSARIES PER EVITAR ELS DESNONAMENTS PER MOTIUS ECONÒMICS 
 
Per indicació de l’alcaldessa la secretària llegeix la proposta d’acord: 
 
L’alcaldessa comenta que donat que no es troba present la senyora Ada Couto que 
defensaria la proposta però que si arribes li donaria la paraula. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup 
municipal de Convergència i Unió que diu. “Gràcies senyora Presidenta, be en primer lloc 
m’agradaria  comentar que aquesta proposta d’acord neix d’una moció que presenta 
Iniciativa i que a partir d’aquí tots els demés grups comencem a fer aportacions i més 
aportacions per anar configurant el que acaba sent una proposta d’acord per un tema tant 
important com aquest i jo que crec que això, be, que podem estar orgullosos que amb 
temes importants com pot ser el tema de les dacions dels pagaments de tots els afectats a 
resultes de la crisi econòmica i les gestions, anava a posar un qualificatiu però no s’escau, 
de les gestions de bancs i caixes al respecte, doncs que tots aquí plegats oblidem 
ideologies i partidismes diversos per posar manos a la obra com es diu en castellà, i 
treballar conjuntament per arribar a una proposta d’acord, em sembla com a mínim per 
felicitar el resultat. Desprès m’agradaria comentar que aquesta moció que es va presentar 
al Congres dels Diputats i que es va aprovar, a la qual la proposta d’acord fa referència, la 
va presentar el nostre portaveu d’habitatge al Congres dels Diputats, el Pere Macias, i él en 
aquesta proposta ja va traslladar la nostra preocupació per l’increment dels processos 
d’execució dels préstecs hipotecaris i les conseqüències socials i econòmiques que se’n 

TARIFA 1 < nocturna de 20 a 8 hores, dissabtes i festius > 

Baixada de Bandera 2,38 € 
Preu per kilòmetre urbà recorregut 0,95 € 
Preu per  ora d’espera 15,55 € 
Preu percepció mínima per servei 3,58 € 
TARIFA 2 < laborables de 8 a 20 hores > 

Baixada de Bandera 2,15 € 
Preu per kilòmetre urbà recorregut 0,95 € 
Preu per hora d’espera 15,55 € 
Preu percepció mínima per servei 3,58 € 
 
SUPLEMENTS: AMBAS TARIFAS 

 
Serveis sol·licitats per RADIO TELÈFON 0,95 € 
Animals domèstics, a judici del conductor, (excepte els acompanyats 
d’invidents) 

 
1,05 € 

Equipatge 1,55 € 
Per sortida d’estació tren 0,95 € 
Cotxes de nens o cadires discapacitats Gratis 
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deriven, així com la necessitat de millorar l’accés dels ciutadans al finançament. Arrel 
d’això, nosaltres varem traslladar el que aleshores era el portaveu d’aquesta moció que era 
el senyor Argueta, que era la possibilitat de poder afegir allò que nosaltres proposàvem a 
Madrid també aquí a Badia i que consideràvem que era important, com el fet de modificar 
la regulació hipotecària i processal, o realitzar les modificacions legislatives necessàries per 
incrementar les quanties fixades, tot un seguit de coses que nosaltres creiem que son 
d’especial importància. A mí m’agradaria comentar el fet de valorar de forma explícita la 
diligència del creditor, a l’hora d’adjudicar el crèdit , es a dir, si l’entitat es va apartar de les 
bones pràctiques o no, i dels usos financers marcats, perquè de vegades sembla que tal 
com està muntada la societat ara mateix quan una persona no pot pagar és com si li 
haguéssim de fer un favor per arreglar la situació, i hem de posar sobre la taula que, no 
convé generalitzar, però amb molts dels casos el creditor, és a dir, l’entitat que ha donat el 
préstec, a fet una actuació que no era la que tocava i per tant a de assumir les 
conseqüències, i aquesta moció ho explicita, i jo crec que això és fonamental. Llavors, des 
d’aquí agrair la bona disposició del senyor Argueta per incorporar totes les nostres 
aportacions i després la bona disposició de l’equip de govern i de tota la resta a convertir  
això en una proposta d’acord i be doncs estic molt contenta i també donarem el nostre 
suport.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-
EUIA que diu: “Ya ha hecho referencia la señora Marta Figueras a la propuesta que 
hicimos, en su momento una propuesta que nos ha llegado de la plataforma de afectados 
por las hipotecas, esto no es nada nuevo, yo lo que puedo alabar y felicitarnos es el 
esfuerzo que hemos hecho hasta el último momento, hasta el último momento, pues 
anoche intercambiándonos mails con los regidores de la Alternativa d’Esquerras, o con 
Marta esta mañana mismo, y la propuesta que ha formulado el equipo de gobierno 
también, pienso que es algo muy importante, y esto pienso que es una muestra de cómo 
podemos hacer las cosas bien entre todos, y si hacemos una apuesta entre todos a un 
problema que nos afecta a todos. Yo, como ya lo ha mencionado la Presidenta del 
consistorio, en principio venia una persona, que mucho mejor defendería la propuesta que 
yo, seguro, nosotros creemos en esto y por eso lo hemos defendido, y lo hemos 
presentado y hemos intentado llegar a un consenso en todos los aspectos y intentar incluir 
matissos, y cosas de estas, y es de los que se ha tratado, y muchísimas gracias y 
enhorabuena a todos.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Sergio Escribano regidor de l’Alternativa 
d’Esquerres per Badia qui diu: “En primer lugar manifestar también que estamos contentos 
con esta moción que inicialmente presentaba iniciativa, con el hecho de que se hayan 
incorporado alguna de las sugerencias que hemos hecho desde la Alternativa, lamentamos 
por otro lado, en el caso de Badia, en el tema de la dación del pago implique 
necesariamente el cambio de módulo de los pisos, que es un aspecto incluido dentro del 
convenio que se ha suscrito con habitatge, con la Generalitat, y pensamos que es un 
aspecto negativo del convenio. Para nosotros ya va siendo hora de que se proteja a la 
gente de a pie, ya va siendo hora de que se impida de alguna manera, se legisle para que 
un derecho constitucional sea eso un derecho de la gente. Hasta ahora, la legislación que 
tenemos vigente ha facilitado que los poderosos y los banco puedan especular con la 
vivienda, en el caso... a ver si de una vez por todas damos cobertura legal a la gente y no 
a las prácticas abusivas de las entidades financieras, que hasta ahora lo que han hecho es 
dejar con una mano delante y otra detrás a muchísimas familias y ha familiares de esas 
familias que dieron su aval para que algunas de las compras se pudieran llevar a cabo, 
gracias.” 
 
L’alcaldessa intervé i diu: “Només incidir en el que han dit tots els grups i felicitar-nos a 
tots i totes els que hem negociat, bueno negociat no perquè ja estàvem tots d’acord en el 
plantejament inicial que ja proposava la moció d’Iniciativa, la hem anat complementant 
cadascú amb la seva aportació, jo estic molt contenta del treball que s’està fent realment 
en aquest punt i si nosaltres podem posar el nostre granet de sorra per modificar o intentar 
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millorar la legislació vigent ens sentirem molt més orgullosos, i si algun dia podem veure 
que per una iniciativa del Ajuntament de Badia del Vallès es reformula una llei a nivell 
estatal llavors estarem molt orgullosos.” 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat de tots els grups el següent acord:   
 
“Atès que amb l'esclat de la crisi i l'augment de l'atur, centenars de milers de famílies han 
arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves necessitats més bàsiques.  
 
Atès que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i 
2010 a l'Estat Espanyol s'hauran produït prop de 300.000 execucions hipotecàries, i que 
les previsions diuen que entre 2011 i 2012 es podria arribar a la xifra de 500.000.  
 
Atès que quan això succeeix, les famílies no només s'enfronten a la pèrdua del seu 
habitatge sinó també a una condemna financera de per vida: l'entitat bancària interposa 
una demanda i s'inicia el procés d'execució hipotecària que finalitza amb la subhasta de 
l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en l'actual context de crisi passa en més 
del 90% dels casos), amb la llei vigent l'entitat bancària s'adjudica l'habitatge pel 50% del 
valor de taxació i segueix reclamant el pagament de el deute restant, més els interessos i 
costes judicials, a les persones en situació d'insolvència, mitjançant l'embargament de 
nòmines, comptes, etc, així com embargaments als avaladors. És a dir, a més de perdre 
l'habitatge, milers de famílies s'enfronten a una condemna financera de per vida que es 
tradueix en una condemna a l'exclusió social i l'economia submergida.  
 
Atès que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s'adjudiquen els 
habitatges pel 50% del valor de taxació no només és anòmala i no té comparativa amb les 
legislacions d'altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per les 
famílies quan van signar els contractes hipotecaris. Fet que se suma a la publicitat 
enganyosa amb la qual es van comercialitzar la majoria d'aquestes hipoteques, a la 
sobrevaloració en les taxacions i al llenguatge de difícil comprensió utilitzat en els 
contractes que ara es descobreix que en molts casos amagava tot tipus de clàusules 
abusives, com és el cas de les clàusules sòl.  
 
Atès que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic de 
dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del 
contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona mesura responsables de 
l'actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels impostos, sense haver d'assumir cap 
responsabilitat, alhora que segueixen generant milers de milions de beneficis anuals.  
 
Atès que tot el aquí exposat vulnera l'actual marc jurídic, ja que el dret a l'habitatge és un 
mandat constitucional, especialment recollit en l'article 47 de la Constitució espanyola, que 
diu: "Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat . Els poders públics 
promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu 
aquest dret ... "però també en l'article 33, que limita clarament el dret a la propietat 
privada al compliment de la seva funció social (i que a dia d'avui s'incompleix 
sistemàticament en els pisos buits acumulats per bancs i caixes), o en l'article 24 que 
garanteix la tutela judicial (vulnerat en els processos d'execucions hipotecàries on es 
produeix clara indefensió). així com els compromisos jurídics en matèria de dret a 
l'habitatge assumits per l'estat espanyol al ratificar tractats internacionals vinculants com 
són, entre altres, la Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte 
Internacional de Drets Econòmics, socials i Culturals ( article 11), especialment a partir de 
la seva Observació General número 4-que concreta el contingut del dret a un habitatge 
adequat-i l'Observació General n º 7-que defineix els desallotjaments forçosos com una de 
les principals vulneracions del dret a l'habitatge.  
 
Atès que tot el que aquí s'ha exposat depèn bàsicament d'una normativa de competència 
estatal, però els efectes dramàtics es concreten en l'àmbit municipal, ja que és als 



 22 

ajuntaments a on es dirigeixen majoritàriament les persones i famílies afectades a la 
recerca d'ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en doblement perjudicats: en primer 
lloc perquè es vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans, en segon lloc, perquè en 
ple context de crisi, quan els recursos són més escassos que mai, reben totes les peticions 
d'ajuda de les persones i famílies empobrides.  
 
Atès que la pèrdua d'habitatge privat a l'individu o la família de tota residència, i que, al 
seu torn, l'absència de residència se'ls exclou de tota via administrativa, comportant per 
això la pèrdua de drets, impedint a les persones afectades realitzar-se tant professional 
com familiarment  
 
Atès que, com a conseqüència de l'anterior, els desnonaments-tot i més quan suposen el 
manteniment d'un deute en forma de condemna financera-comporten alts nivells 
d'inseguretat que desencadenen l'alteració de l'ordre públic i la pau social, i considerant 
que els ajuntaments tenen l'encàrrec de mantenir la seguretat i l'ordre en el conjunt del 
territori municipal, el Ple Municipal adopta els següents acords:  
 
Primer .- Demanar al Govern central que, tal com ve proposant la Plataforma d'Afectats per 
la Hipoteca i altres organitzacions socials, aprovi una modificació de la regulació 
hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament, en els casos de residència 
habitual, solució primera  en els casos d’impagament quedant-se l’Entitat Financera amb 
l’habitatge i eliminant-se la totalitat del deute principal més els interessos i els costos 
judicials , tal com succeeix en altres països de la UE o als EUA. Sense perjudici d'això, i 
atesa la dificultat de modificar amb agilitat la LEC i la LH, però sense oblidar la urgència de 
centenars de milers de famílies que necessiten una resposta ara, instem al govern perquè 
aprovi una normativa especial temporal, una llei accessòria o transitòria que contempli una 
regulació específica de la dació en pagament per imperatiu legal en el procés d'execució a 
l'espera que es pogués modificarla LEC i la LH. 
 
Segon .- Instar el Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures necessàries 
per paralitzar els desnonaments de les famílies en situació d'insolvència sobrevinguda i 
involuntària. Per als milers de desnonaments ja produïts, que s'aprovin amb caràcter 
d'urgència mesures destinades a que els milers de pisos buits que estan acumulant les 
entitats financeres com a conseqüència d'aquests embargaments siguin posats 
immediatament a disposició de les famílies desnonades i sense recursos en règim de lloguer 
social, no superant mai el 30% de la renda familiar disponible.  
 
Tercer. Demanar al govern central la modificació de la Llei Consursal per tal de facilitar i 
abaratar els tràmits processals necessaris per la declaració de suspensió de pagaments a 
les unitats familiars. En el que el tracte no sigui el mateix per empreses que per particulars, 
en concret, l'article  55 estableix que, un cop iniciat el concurs de creditors, es paralitzaran 
totes les execucions excepte les dels creditors que disposin d'una garantia real, com és el 
cas dels crèdits hipotecaris fet per la que demanem la modificació d’aquesta Llei. 
 
Quart. Manifestar el nostre suport a la moció aprovada al congrés dels diputats en la seva 
sessió del dia 14 de desembre de 2010, i demanar al govern central l’ adopció de les 
següents mesures: 
- Modificar la regulació hipotecaria i processal, considerant-se la dació en pagament de 
l’habitatge com a formula de satisfacció total del deute reclamat i que es valorin, 
circumstancies com la bona fe del deutor, la manca de diligencia del creditor en el moment 
de la concessió del finançament i la situació en la qual va contreure el crèdit. 
 
- Realitzar les modificacions legislatives necessàries per tal d’incrementar les quanties 
fixades actualment com inembargables de salari, sou, pensió o retribució i tenint en compte 
també el nombre de fills de la unitat familiar. 
- Impulsar mesures per fomentar el pacte en les escriptures de constitució d’hipoteques pel 
qual l’obligació garantida es faci només efectiva sobre els béns hipotecats. 
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- Promoure mesures per tal que en la concessió de préstecs o crèdits hipotecaris 
s'afavoreixi, sense que suposi un eleva carrega econòmica afegida la contractació 
d'assegurances de protecció de tipus d’interès, de protecció de pagaments en cas d’atur o 
incapacitat temporal del prestatari. 
-Impulsar l’establiment d’un nou sistema d’ajudes publiques per a la subsidiació de tipus 
d’interès de préstecs hipotecaris per al finançament de l’adquisició d’habitatge habitual, 
amb formules de retorn de les ajudes  quan desaparegui la situació de sobreendeutament 
familiar. 
- Promoure la creació d’un Fons finançat per l’Estat i gestionat per les comunitats 
autònomes, per atendre l’impagament de les rendes del lloguer d’habitatge habitual per a 
persones en situació d’alta vulnerabilitat social, preveient la devolució de les quantitats 
anticipades pel Fons una vegada que els beneficiaris superin la situació de necessitat que 
va motivar la percepció de les ajudes.” 
 
6. MOCIÓ ICV-EUIA: PEL MANTENIMENT DEL PROGRAMA TEMPORAL DE 
PROTECCIÓ PER DESOCUPACIÓ I INSERCIÓ 
 
Per indicació de l’alcaldessa la secretària llegeix la moció presentada pel grup municipal 
d’ICV-EUIA. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup 
municipal d’ICV-EUIA que diu: “Muchas gracias otra vez señora Alcaldesa. Nosotros 
presentamos esta propuesta porque como es lógico en la formación política a la que yo 
represento Iniciativa-Esquerra Unida en este consistorio, ya estamos un poco hasta las 
narices de una y otra apretón de tuercas por parte del gobierno del Partido Socialista 
Obrero Español, a los más desgraciados, a los más afectados por la crisis, a los que más lo 
padecen, cumpliendo órdenes directas y estrictas del Fondo Monetario Internacional y de 
los organismos económicos importantes que lo único que pretenden es crear una gran 
masa de pobreza y miseria. En el desarrollo de la moción se dice que durante este año 
2011 habrá 1.700 mil personas, y esos datos que no nos los hemos inventado nosotros, 
no me los invento yo, lo dicen las mismas fuentes de información del gobierno, que habrá 
1.700 mil personas... son muchas familias que dejaran de cobrar y a partir del mes que 
viene, dentro de literalmente como se dice cuatro días, todas estas personas dejaran de.. 
los que ya no cobraban dejaran de cobrar más, y esto es complicado. Hemos con el ánimo 
de conseguir, y como nos importan estas personas que cobraban 426 euros, con ese 
ánimo de que a estas personas se las pueda ayudar de alguna manera y si nuestra voz y 
nuestras propuestas de estos 17 regidores de este pueblecito metido en algún lugar de 
Catalunya llegue a los oídos del señor Zapatero. Hemos renunciado a una de las propuestas 
que defendemos todas las organizaciones sociales y sindicales, sobre todo sindicales 
porque son las más importantes en número de personas, pero hay muchas organizaciones 
más sociales que defendemos la iniciativa de legislación popular, y esto lo hemos sacado 
de la propuesta porque queríamos un acuerdo, porque queremos que esta moción tire 
adelante, y como no estoy muy seguro del posicionamiento de todos los grupos, sólo 
pedirles a todos los grupos municipales a todos los grupos políticos de este municipio el 
apoyo a esta propuesta que presenta Iniciativa-Esquerra Unida en este Pleno.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup municipal de 
Convergència i Unió qui diu: “Gràcies senyora Presidenta. El grup municipal de 
Convergència i Unió a l’Ajuntament de Badia donarà suport a aquesta moció. Bàsicament 
perquè es segueixen mantenint les circumstàncies que van aconsellar la seva 
implementació, es a dir, crisi econòmica i altes taxes d’atur, que s’agreugen a més amb 
l’atur d’un gran número de persones desocupades, des del nostre grup creiem 
indispensable aquesta prorroga, ja que segueixen existint efectes devastadors de 
desocupació que afecten a persones treballadores que es troben amb una greu situació 
econòmica, suposant aquesta ajuda un petit respir per a elles. Aquesta ajuda és 
absolutament insuficient però com a mínim, és una ajuda. Respecte a la prorroga del 
programa PRODI sobre subsidis per atur, considerem que aquesta prorroga ha d’estar 
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condicionada a la vinculació de subsidis a polítiques actives. A Espanya hi ha 1.292 mil 
llars en que tots els seus membres actius estan en atur, la situació d’aquestes famílies és 
terrible dins del dramatisme que tota situació d’atur representa. Les polítiques actives han 
de donar un tractament prioritari a aquests casos, cal fer actuacions prioritàries i 
específiques en relació a les famílies en que tots els seus membres actius estiguin en atur, 
cal establir urgentment un programa especial per aconseguir que en les mateixes algú o 
alguns dels seus membres tinguin una feina. Cal aconseguir que no hi hagi ni una sola 
família amb tots els seus membres a l’atur, aquest és el primer pas, el segon pas serà que 
no hi hagi ningú a l’atur, però clar, anem per passos. La política laboral no ha experimentat 
cap avanç, mantenim un sistema rígid en que davant la crisi les empreses acomiadant per 
ajustar despeses costi el que costi, el seu torn els treballadors acomiadats entren al 
sistema d’atur, cobren la indemnització, però sense esperança de recol·locació i sense 
confiar en la formació que se’ls pugui oferir. La realitat és que els sistemes públics 
d’ocupació gestionen be l’atur però no serveixen per la ocupació. Alhora també s’han 
d’adoptar amb urgència mesures de suport social i econòmic davant de l’augment de 
desnonaments per impagament d’hipoteques o del lloguer de l’habitatge i aquí fem 
referència al punt anterior que acabem d’aprovar. No podem estar impassibles davant la 
preocupant  situació que pateixen moltes famílies que no poden accedir a un habitatge. El 
impagament de les rendes de lloguer s’està convertint en la major causa de desnonaments 
dels últims mesos. Som conscients que s’han de garantir els drets dels propietaris, però 
també s’ha de garantir l’accés de l’habitatge a preus assequibles. Per tot això nosaltres 
donarem suport. I per últim ens agradaria comentar que aquestes ajudes no es poden 
limitar aquí, s’han d’ampliar, i s’han d’anar ampliant, perquè estem en una situació molt 
greu. De fet el nostre portaveu d’ocupació el senyor Campuzano va plantejar en el marc de 
les esmenes del programa temporal d’atur i inserció que s’havien d’estendre les ajudes de 
426 euros mensuals que actualment cobren els aturats sense prestació, als autònoms que 
hagin esgotat la prestació per cessament d’activitat i romanguin en situació d’atur, i és una 
proposta més, però ha d’haver-hi altes i s’han de treballar en aquesta via fins que puguem 
superar aquest bache en el que estem de la crisi econòmica.”       
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Sergio Escribano regidor del grup municipal de 
l’Alternativa d’Esquerres per Badia qui diu:”Donem 50 mil milions de euros als bancs 
privats, posem sobre la taula 20 mil milions de euros perquè les caixes esdevinguin bancs, 
donem al Fons Monetari Internacional 5.600 milions d’euros, posem sobre la taula 1.800 
milions d’euros per rescatar a Grècia que implica ajudar als bancs alemanys que han 
comprat el deute grec a que no s’enfonsin i després seiem en una cadira i tan 
tranquil·lament, amb mig somriure diem que congelem el sou als treballadors públics, que 
congelem les pensions, als pensionistes i jubilats, i que la gent que no te absolutament res 
li paguem 426 euros al mes que ara es transformaran en 350. Votarem a favor d’aquesta 
moció, gràcies.” 
 
L’alcaldessa intervé i diu: “Nosaltres també votarem a favor, també felicitar als grups del 
consistori per la intencionalitat d’arribar a un acord, hi havia un punt en el que nosaltres 
ens plantejàvem i vam demanar a Iniciativa que treies, primer perquè no tenia a veure amb 
els atesos de la pròpia moció i realment el sentit de la moció era demanar el manteniment 
del PRODI per ajudar a les persones que no tenen cap tipus de recursos, i la resta que era 
una iniciativa legislativa popular com a dit el compañero Argueta, que havien presentat els 
sindicats, que era una esmena a la totalitat en la reforma laboral presentada pel govern i 
havien punts que estàvem d’acord i d’altres que no, i no podíem recolzar una iniciativa 
legislativa popular d’aquesta embergadura com un punt aïllat i dintre d’una moció que 
parlava d’un altre cosa. Agraïm el fet de que Iniciativa hagi tret el punt que feia referència 
a aquesta iniciativa legislativa popular. Nosaltres donarem recolzament perquè pensem que 
la situació que està patint sobre tot la nostra ciutat, és una situació molt complicada, amb 
un nivell d’atur molt elevat amb moltes famílies que estan patint una situació molt difícil 
per arribar a final de mes, malgrat que pensem que sí que és cert que s’han d’implementar 
altres tipus de polítiques actives i de formació per intentar creació d’ocupació i implementar 
recorreguts formatius per una persona que estigui en l’atur, ara mateix a la nostra ciutat és 
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necessari el manteniment d’aquest recurs i per això nosaltres donarem recolzament a 
aquesta moció.”              
       
Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat la moció presentada pel grup municipal d’ICV-
EUIA que literalment diu: 
 
Atès que la situació de crisi econòmica que pateix actualment el nostre país està afectant 
de manera molt seriosa i greu al benestar i a les condicions de vida del conjunt de la 
població, i que les conseqüències més immediates estan sent l’enduriment de les 
condicions laborals i la pèrdua dels llocs de treball i del poder adquisitiu dels treballadors i 
treballadores, de jubilats i pensionistes. 
 
Atès que les llistes d'aturats es continuen incrementant a Espanya, i que al darrer mes de 
novembre més de 24.318 persones, un 0,6%  han incrementat la xifra de l’atur, situant-se 
el total en més de 4 milions d’aturats/aturades, significant un 20% del total de la població 
activa. A Catalunya, ja son 564.541 persones registrades com a aturades a les oficines del 
Servei d'Ocupació de Catalunya, cosa que significa un increment interanual de l'1,6%.  
 
Atès que al mes d'octubre es va tancar amb 449.805 persones aturades a Catalunya que 
rebien una prestació per atur. D'aquestes persones beneficiàries, el 56,8% percebia una 
prestació contributiva, el 41,1% rebia el subsidi i un 2,1% tenia la renda activa d'inserció. 
Si ens fixem en els increments interanuals, cal destacar la reducció del nombre de persones 
beneficiàries de prestació contributiva (-15,3%), l'augment del subsidi (37,6%) i, sobretot, 
de la renda activa d'inserció (64,0%). A Espanya,  560.000 persones a final de 2010 
deixaran de percebre les prestacions contributives i de les 476.900 famílies que ja no 
tenen ingressos de cap mena. Aquestes dades confirmen que cau el nombre de beneficiaris 
de prestacions contributives per atur, mentre que creix el nombre de prestacions 
assistencials. 
 
Atès que segons el Govern espanyol, l’any 2011 una mica més de 2.759.000 persones 
tindran algun tipus de prestació per desocupació (contributiva, subsidi, inclosa la renda 
agrària, subsidi REASS i renda activa d’inserció). Això significarà que, amb les previsions 
de desocupació del Govern, prop d'1.700.000 aturats mancaran de qualsevol tipus de 
prestació per desocupació. 
 
Aquest fet, exhorta a l’administració central a garantir ingressos econòmics de subsistència 
a les persones que han perdut la feina i no disposen d'ingressos alternatius 
 
Atès que els darrers anys el Govern espanyol ha pres iniciatives de reducció de cotitzacions 
socials dels empresaris, amb exempcions, bonificacions i subvencions, amb l’argument 
de  la creació d’ocupació, amb càrrec al fons de reserva, suposant una càrrega 
pressupostària de 400 milions d'euros al conjunt de contribuents. 
 
Atès que el frau fiscal a l’Estat Espanyol és un dels més alts d’Europa, i que segons fons 
del propi Ministre de Treball (13-1-2010) es situa entre el 16% el 20% del PIB, uns 
240.000 milions d’euros. Segons dades del col·lectiu de Tècnics del Ministeri d’Economia i 
Hisenda (GESTHA), el 96% de les pymes escapa del control de Hisenda. 
 
Atès que és necessari impulsar un sistema fiscal just i progressiu, que primi els impostos 
directes sobre els indirectes, i permeti redistribuir la riquesa, garantir una adequada 
protecció social, el manteniment de l’estat del benestar i, per tant, d’un adequat sistema 
públic de pensions i de prestacions per aturats/des. 
 
El Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa – Entesa de 
Progrés Municipal proposa l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Demanar al Govern central el manteniment del PRODI que ha donat cobertura a 
688.894 persones des de l’inici de l’aplicació del programa. 
 
Segon- Instar al Govern Central i les diferents administracions l’ampliació d’ajudes 
d’emergència a famílies que no poden pagar el seu lloguer o la seva hipoteca, evitar 
situacions d’exclusió social. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords als Grups Polítics de l’Ajuntament, a totes les 
forces polítiques catalanes amb representació parlamentària, al Govern de la Generalitat, al 
Parlament de Catalunya, al Govern Espanyol, al Congres i Senat, als sindicats CCOO, UGT, 
USOC i altres centrals sindicals, i a les organitzacions empresarials de l’Hospitalet de 
Llobregat, Catalunya i l’Estat. 
 
7. MOCIÓ CIU: DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ 
LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES CATALANES QUE EXIGEIX A LA GENERALITAT A 
INTRODUIR EL CASTELLÀ COM A LLENGUA VEHICULAR A L’ESCOLA 
 
La secretària llegeix la moció presentada pel grup municipal de CIU. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup 
municipal de Convergència i Unió qui diu: “Amb aquesta moció el que volem fer és deixar 
clar que des del nostre grup nosaltres defensem la immersió lingüística que fa 30 anys que 
funciona. I la defensem perquè rebem felicitacions de la Unió Europea perquè el model 
funciona. Perquè agradi o no, els alumnes de la selectivitat català, els alumnes catalans a 
la selectivitat treuen la mateixa nota en llengua castellana que la resta dels alumnes 
d’Espanya. I perquè algo tan simple com el que s’ha comentat a la Junta de Portaveus, que 
he demanat si ho podia comentar aquí perquè realment és així, el company Sergio 
Escribano comentava que ell si parla català és gràcies a la immersió lingüística perquè ve 
d’una família castellano parlants. La llengua és un be cultural, la llengua no ha de ser motiu 
d’agressió, aprendre llengües és adquirir cultura, i algo que està sent perfecte i sense 
problemes de funcionament durant 30 anys no entenem perquè torna a ser motiu de debat 
i  de discussió i ja està simplement això . Demano el suport de tots els grups que vulguin 
com jo defensar el model d’immersió lingüística.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del 
Partit Popular qui diu: “Gracias señora alcaldesa, Nosotros vamos a votar en contra. 
Supongo que era que algo que todos... pero básicamente, y antes de entrar en un debate 
sobre la inmersión lingüística, el anunciado de la moción nos dice “Rechazo a la sentencia 
del Tribunal Supremo contra la inmersión lingüística”, nosotros de entrada, de entrada y de 
salida, nunca jamás rechazamos ninguna sentencia judicial, bien sea del Tribunal 
Constitucional, Supremo o el que sea, por lo tanto, y básicamente, el enunciado de la 
moción nos pide a parte de otras razones, la coherencia, que nosotros acatamos las 
sentencias, vengan de donde vengan. Gracias.”    
 
L’alcaldessa intervé i diu: “Agrair a Convergència per haver agafat les propostes del PSC 
en quant a aquesta moció, no seré jo la que no defensarà el català, penso que soc un clar 
exemple del que ha de fer una persona quan arriba a Catalunya, que no sigui de Catalunya, 
tothom ho sap. Nosaltres vam plantejar la reformulació del contingut sobre tot dels acords, 
perquè sí que estàvem d’acord amb l’esperit però  no estàvem d’acord en rebutjar una 
sentència o donar peu a d’incompliment d’una sentència per congruència amb els nostres 
mateixos amb molts que hem argumentat que les sentències s’han de respectar en el sentit 
que ha dit la senyora Antonia, però evidentment les sentències es poden comentar, es pot 
estar d’acord o en desacord amb el contingut d’una determinada sentència. Llavors 
nosaltres el que pensem és que ja n’hi ha prou de la utilització partidista o partidària de la 
utilització d’una llengua, si el castellà, sí el català per dividir-nos. Jo ho visc constantment 
perquè soc una persona que ve de Madrid, que va a Madrid en moltes ocasions, que a 
Madrid està defensant constantment la realitat catalana, i que a Catalunya també explica el 
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perquè de que a vegades les coses no s’entenguin, de vegades no és tant un rebuig com 
una incomprensió. Penso que el tema lingüístic mai a de ser motiu de divisió, sinó tot el 
contrari, ha de ser un motiu de cohesió i penso que aquest tipus de cosa el que fan és 
continuar donant aspectes negatius a una cosa que aquí a Catalunya és molt fàcil que és la 
convivència de les dues llengües amb absoluta normalitat. Evidentment te raó el Sergio 
quan deia que gràcies a la immersió lingüística ell ara mateix parla català. Jo gràcies al 
servei local de català d’aquest Ajuntament i amb una política lingüística determinada també 
parlo català, i penso que son coses que s’han de visualitzar i explicar. Que no sigui mai un 
motiu de confrontament sinó de cohesió.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora de CIU qui 
diu: “Sí gràcies senyora Alcaldessa, jo només vull dir que per mi també és molt trist que la 
llengua sigui motiu de confrontació. Resulta que quan estem parlant d’escoles bilingües 
anglès-castellà, no hi ha cap problema i aprendre idiomes és quelcom que és bo 
culturalment parlant, que ens enriqueix com a persones fins i tot, i a nivell professional ens 
pot resultar també enriquidor. En canvi per determinats sectors quan estem plantejant un 
bilingüisme català castellà sorgeix tota aquesta problemàtica. Per nosaltres també la 
llengua no ha de ser cap motiu de confrontació i aquest és el motiu principal pel qual 
vostès ens van plantejar tot una sèrie de canvis en els acords i nosaltres vam optar per 
reformular-los, precisament perquè no creiem que la llengua hagi de ser motiu de 
confrontació. Si el Partit Popular ens hagués plantejat una modificació en l’enunciat de la 
moció lògicament l’haguéssim canviat igual que hem fet altres modificacions, però està clar 
que no des de tots els partits hi ha la mateixa voluntat de no confrontar les dues llengües. 
Gràcies.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del PP que diu: 
“Nosotros, estoy hablando de parte del Partido Popular de Badia y en general lógicamente 
también, consideramos que la normalidad es la base del buen entendimiento y el rechazo a 
cualquier confrontación y la normalidad es que cada uno se exprese en la lengua en la cual 
le sea más fácil, más cómodo, mejor, o simplemente quiera. Yo soy hija, hermana de 
valencianos y nacida en Barcelona, con otro amplio sector de la familia castellano parlante, 
y nunca jamás ha habido ningún tipo de privatización de una o otra lengua, y sinceramente 
creo que las imposiciones pues que ya hemos tenido bastantes, que es tan simple como 
eso, la normalidad, que es una cultura lógicamente, pero que no se es más o menos 
catalán por hablar en una lengua o en otra, siempre y cuando se tenga en cuenta de donde 
venimos, de donde somos y sepamos la cultura que tenemos y la historia que tenemos y la 
transmitamos a nuestros hijos.” 
 
L’alcaldessa diu: “Nomes un petit aclariment, vostè ha dit que lo que hay que garantizar es 
que cada uno se exprese en la lengua que uno quiera, precisament aquesta sentencia el 
que està limitant és el dret a una determinada institució a expressar-se en la llengua que ha 
decidit o que ha escollit per expressar-se en una comunicació, llavors aquest argument no 
em serveix, perquè si un te el dret a utilitzar aquesta llengua també l’assisteix aquest dret . 
Penso que és un tema que s’ha de normalitzar, ni amb imposició ni amb normativització hi 
ha coses que s’han de normalitzar, evidentment, però amb comprensió i amb tolerància i 
de vegades les decisions que es prenen en aquest tema no son ni basades en la tolerància 
sinó basades en la utilització partidària d’un fet com és la immersió lingüística.”   
 
Sotmesa a votació s’aprova per majoria amb quinze vots a favor (10 PSC, 3 AEB, 1 
ICV.EUIA, 1 CIU) i un en contra (PP) la moció presentada pel grup municipal de 
Convergència i Unió que diu: 
 
El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la retallada del 
Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el Govern a modificar el sistema 
educatiu per equiparar el castellà com a llengua vehicular al costat del català a totes les 
escoles "com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del 
cicle d'ensenyament obligatori", és a dir, fins als 16 anys, el final de la ESO. La sentència 
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anuncia que la Generalitat haurà d'adaptar el sistema d'ensenyament per garantir la 
presència del castellà de manera "equitativa" respecte del català. 
 
El Suprem declara "el dret del recurrent al fet que el castellà s'utilitzi també com a llengua 
vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma Catalunya i, en conseqüència, 
la Generalitat haurà d'adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu sistema 
d'ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal 
Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a 
Catalunya, juntament amb el català". "De la mateixa manera, declarem el dret del recurrent 
al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol altra documentació tant oral com 
escrita que li siguin remeses pel centre [d'ensenyament] siguin també en castellà", conclou 
la part dispositiva de la sentència. 
 
Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es produeix a més 
contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiat 
internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les 
persones nouvingudes. 
 
Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot regular la 
obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució espanyola, i perquè el 
català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”.  
 
La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que comparen el 
reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que experimenten 
altres llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu i en d’altres països 
plurilingües. 
 
La conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de manera excepcional, fa un tracte 
discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys protegida de la Unió 
Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants. Els 
informes, per exemple, destaquen el tracte impositiu desmesurat que aplica el Govern 
espanyol, amb almenys 500 lleis que imposen la llengua castellana al nostre territori.  
 
Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans. 
 
Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra de la nostra llengua 
amb l’objectiu de la seva extinció.  
 
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels 
següents 
 
S’acorda: 
  
Primer.- Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats positius en 
l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el 
coneixement del castellà. 
Segon. Declarar que una llengua és un be cultural immens que cal preservar.  
Tercer. Reclamar unitat a les forces polítiques i a la societat civil catalana per no fer de la 
llengua una lluita partidària. 
Quart. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, i als seus grups parlamentaris i 
a la Sala del Contenciós Administratiu Secció quarta del Tribunal Suprem.    
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
L’alcaldessa inicia el torn de precs o preguntes dels regidors i dona la paraula a la senyora 
Marta Figueras que formula les següents: 
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1. En primer lloc en el ple de setembre vaig fer una pregunta a resolucions d’alcaldia que 
estava vinculada a uns pagaments que s’havien fet a les taxes de les terrasses dels 
bars, que estaven com fets de forma retrospectiva. El senyor Juan A. Lancho em va dir 
que s’havia dut a terme una tasca per veure si totes les terrasses de bar estaven en 
ordre, i al veure que això no havia estat així, s’havia procedit a regularitzar aquesta 
situació i d’aquí el pagament de forma retrospectiva, i també va afegir, amb la 
corresponent sanció. Jo vaig consultar els expedients aleshores, i vaig veure que allà 
no constava un expedient sancionador vinculat, cosa que em va preocupar perquè així 
d’entrada semblava que un bar no havia pagat el permís corresponent per tenir una 
terrassa i de cop i volta va la policia i l’enxampa i ah pues mira! Ara ho paguem i ja 
està. No, com que em va preocupar, vaig demanar-li al regidor d’economia i també ho 
vaig fer via instància, que em traslladessin si us plau els expedients sancionadors 
vinculats a aquells dos expedients de les terrasses de bar amb la numeració 
corresponent. Se’m va comentar que em podien donar aquesta informació perquè la 
persona responsable s’havia marxat de vacances, però la veritat és que van passant els 
dies i segueixo sense rebre aquesta informació. I jo crec que ja estem a cavall dels tres 
mesos, si no son tres son dos, no ho he comptat, si vol posem dos, però segueix sent 
molt de temps dos mesos. 

2. D’altra banda m’agradaria saber si tenen informació sobre... m’han arribat unes dades 
una mica estranyes, preocupants, que no acabo de lligar massa be, sobre un incident 
que va passar al poliesportiu que un nen es va trencar el femur, i no se si vostès tenen 
notícia i em poden contextualitzar la situació, només per saber-ho. 

3. I la última pregunta, és una pregunta que se sembla en quan a to a la primera però 
aquesta és una mica més exagerada perquè han passat cinc mesos des que jo ho vaig 
demanar. En el Ple de setembre es va aprovar un punt en el qual se’ns comunicava que 
la regidoria d’ocupació passava de l’àrea de Territori a l’àrea d’Acció Social, nosaltres 
vem donar un vot de confiança a l’equip de govern pensant o confiant que si l’equip de 
govern havia valorat s’havia de fer aquest trasllat d’àrees seria perquè havien cregut 
que es podia optimitzar millor els serveis que es donaven d’aquesta àrea o qualsevol 
altre motiu, jo vaig votar favorablement com a representant de Convergència i Unió, en 
aquest plenari, però vaig demanar una valoració de com aquest servei s’havia decidit, o 
sigui com s’havia decidit traspassar l’àrea. Perquè clar, jo entenc que vostès un dia no 
s’aixequen i diuen - ara anem a canviar la regidoria de lloc , i ara ocupació estarà a 
Acció Social -, m’imagino que això no va així. M’imagino que vostès fan un esforç, fan 
una valoració de la situació, valoren com s’ha fet la feina, i com s’’ha portat aquesta 
regidoria, en el marc de l’àrea de territori, i llavors fan una previsió dels objectius i de 
que podríem aconseguir en un altre àrea, i es fa aquest traspàs, jo crec que això es fa 
així, si es fa una feina seriosa, i vaig demanar al mateix ple simplement que se’m 
comuniqués. Parlant-ho amb el senyor Lancho que representa que és el responsable, li 
vaig posar les màximes facilitats, i vull que consti, es a dir, fins i tot li vaig dir, es que 
no cal que me lo escriguis, m’ho expliques un dia a viva veu, però jo vull saber-ho, vull 
saber quina és aquesta valoració de l’equip de govern, sobre tot tenint en compte que 
estem parlant de l’àrea d’ocupació, clar, l’àrea d’ocupació està sent com vostès saben 
molt criticada per la ciutadania, perquè la percepció general és que des de l’Ajuntament 
no generen suficients llocs de treball. Clar a falta d’un any de les eleccions municipals, 
en menys d’un any es decideix canviar l’adscripció de l’àrea i han passat cinc mesos i 
jo encara no he rebut aquesta valoració, i em sap molt greu perquè estic parlant tota 
l’estona del senyor Lancho i no hi es, i em sap greu, però m’agradaria que en fessin sis 
plau arribar aquesta valoració o fins i tot que la poguéssim comentar a la propera 
comissió informativa d’Acció Social, o que poguéssim no se compartir-lo entre tots 
perquè crec que es prou interessant. 

 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup 
municipal del Partit Popular que formula les següents preguntes: 
 
1. Quería saber en primer lugar si hay muchas renuncias de los pisos adjudicados 

mediante sorteo de la calle Mallorca. 
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2. I la segunda la situación de los vecinos de Mediterráneo, se puede ya comentar, se ha 
hablado con las familias o sigue sin poderse comentar públicamente se entiende. Un 
inciso los pisos de la calle Mallorca en total salían por 137 mil euros, correcto? Lo digo 
porque si es este el precio como me han comentado y con los acabados que tienen 
pues sinceramente. 

 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan A. Pérez regidor del grup municipal de l’AEB 
que formula les següents preguntes: 
 
1. Nosotros tenemos una pregunta y es referente al polideportivo, a las instalaciones 

deportivas. Hemos tenido una conversación con los miembros del Club de Tenis, y nos 
hacen llegar un poco su malestar por unos hechos acontecidos en las instalaciones 
deportivas, más concretamente en las pistas de tenis. En Mayo del 2010, el año 
pasado, se hizo unas reparaciones importantes en las pistas, y resulta que ahora 8 
meses después estas pistas de tenis se encuentran en un estado un poco deficiente. La 
situación es que tienen una serie de grietas, parece ser que bien la reparación o el 
trabajo que se hizo no fue excesivamente efectivo, y bueno el motivo de esas grietas y 
el hundimiento parcial o leve de la pista va en aumento. La pregunta es la siguiente, 
saber que medidas al respecto piensa hacer el equipo de gobierno para poder solventar 
la deficiencias, y si se va a volver a hacer algún tipo de reparación en las pistas de 
tenis. 

 
Seguidament s’obre el torn de despostes i l’alcaldessa dona la paraula al senyor David 
Sanuy per contestar a la senyora Marta Figueras respecte a la primera pregunta formulada: 
 

• Molt ràpidament durant aquesta setmana tindrà la informació. 
  
Sobre la segona contesta el senyor Isabelo Pacheco regidor d’esports. 
 

• La lesión que este niño tuvo desde un principio, yo cuando tuvo esta lesión el niño 
me cogió allí y desde el principio hasta el final he tenido seguimiento personal, 
quiero decir que lo he estado llamando por teléfono todos los días, incluso he ido a 
verlo. La lesión fue porque los niños iban a entrar a su deporte que están 
practicando y uno de ellos a la entrada le dijo que le echaba una carrera, son crios, 
niños de siete, ocho años tiene, echar una carrera con tan mala fortuna que 
tropezaron se cayeron y le partió el fémur, yo estaba allí vino la ambulancia y 
desde ese mismo momento me hice cargo de toda la situación, incluso que le 
atendieran bien en el Taulí, lo llamé la misma noche, lo he estado llamando hasta 
que lo tuvieron que ingresar y hasta que lo operaron, el día que lo operaron estuve 
a verlo, me he preocupado en todo momento incluso parece ser que el niño tendría 
que ir en una silla de ruedas durante ocho semanas porque no podía poner el pie. 
Los padres y yo hemos estado viendo la situación de la silla de ruedas, la han 
conseguido, ha sido un caso que se ha seguido desde el principio personalmente. 

 
La alcaldessa intervé i contesta la tercera pregunta de la senyora Marta Figueras. 
 

• En quant a l’informe de la regidoria d’ocupació ja m’encarregaré jo de parlar amb el 
senyor Lancho perquè li arribi aquest informe, en un plaç molt breu de temps. No li 
puc dir perquè el senyor Lancho no està present, però ja m’encarregaré jo com ja 
he fet en altres ocasions de que a vostè li arribi la informació. 

 
Respecte de les preguntes d’habitatge formulades per la senyora Antonia Escriva 
l’alcaldessa dona la paraula al senyor Pau Dominguez regidor d’habitatge. 
 

• El tema de les renúncies, si que em consta que de moment hi ha hagut dues 
renúncies, preguntaré a dia d’avui quantes n’hi ha hagut. Això és una opinió 
personal meva, crec que hi haurà més renúncies, més que res perquè amb la 
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situació de crisi on a la gent li costa més arribar a final de mes, doncs demanar una 
hipoteca per comprar un habitatge i que te la concedeixin a dia d’avui es bastant 
més complicat. 

• Relacionat amb el tema del preu de la vivenda, el preu de la vivenda el marca 
ADIGSA, te les seves taules, Badia estem a la secció 2, un preu d’un habitatge de 
tants metres quadrats doncs te aquest preu, aquí i a Barberà, a Polinyà sempre que 
estigui dins d’aquest barem que marca ADIGSA. El preu de l’habitatge no se ben be 
si son 137 mil també hem de pensar que hi ha habitatges de tres habitacions, hi ha 
de dos, hi ha de diferents tipus, però bueno si els acabats son millor o pitjors, això 
tampoc, ja li dic com és algo que marca ADIGSA, l’Ajuntament no podem demanar 
que en comptes d’un, no diré marques, però que en comptes d’un terra posin un 
altre, o que les portes siguin de tal material o d’un altre. Això pel tema dels preus. 

• Comentar el tema dels dos habitatges de Mediterrani des de l’Ajuntament seguim 
treballant, estem pendents de que a principis de febrer una associació que va venir 
a veure’ls els dos habitatges ens digui si els vol comprar. Jo hem comprometo que 
en el moment, tal i com he dit, en el moment que hi hagi més informacions i 
trobem una solució, de seguida comunicar-lo als companys de l’Ajuntament, però 
que sí que sapigueu que estem, que seguim amb el tema, i sinó, si aquesta primera 
opció que comentava d’una associació, no arriba al seu fi, sempre ens quedarà el 
tema dels lloguer per poder sortir de l’habitatge. Espero que amb això estigui 
contestat. Gracies. 

 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva que diu: “Li he comentat el 
tema del preu perquè a mi personalment, no se a la resta de regidors m’agradaria veure 
aquestes vivendes, perquè la situació que m’ha comentat que te un radiador al 
menjador, partint, o sigui que no es pot posar cap moble, els acabats, el terra, els 
armaris, el lavabo, es a dir, m’han comentat coses que dius per 137 mil euros et pot 
prendre la capacitat o com vulguis dir de accedir a un altre vivenda millor. Es per això 
que li pregunto.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Pau Dominguez que diu: “Vale, faré les gestions 
oportunes, demanaré a ADIGSA o a l’INCASOL si ens poden deixar anar a visitar un 
dels pisos, enviaré un mail a tothom a veure si podem concretar un dia, haurà de ser un 
dia al dematí o un dissabte al dematí, clar jo m’imagino que els funcionaris d’ADIGSA o 
l’Incasòl que poden venir a Badia igual es un dia al dematí, jo per això pregunto li els 
podem demanar si un dissabte al dematí, ho dic perquè tots treballem, bueno jo treballo 
de tarda però els que treballen al dematí igual tenen algun problema, o si no podem fer 
fotos i després muntem un api aquí l’Ajuntament , però bueno en qualsevol cas ho 
intento muntar.” 
 
L’alcaldessa contesta al senyor Juan A. Pérez i diu:  
 

• Respecte al tema de les pistes de tenis, al mes de maig sí que es cert que es va 
fer una actuació en les pistes de tenis que va consistir bàsicament en fer una 
reparació, la que es va poder fer, que lo altre era fer una pista de tenis nova, i 
la inversió és bastant més important. Dit això som conscients que al 
Poliesportiu vell s’ha de fer moltes coses, d’entrada s’ha de fer un poliesportiu 
nou, és com fer un poliesportiu nou. Ja hem manifestat que es manté, es 
manté en el lloc en el que està. Nosaltres hem demanat que ens facin una 
proposta de reforma de la instal·lació per fases, per intentar engegar una 
reforma important sense tenir que tancar la instal·lació, i en el moment en el 
que tinguem tota aquesta informació, l’estic parlant senyor Juan si no em vol 
escoltar, pues farem traspàs d’aquesta informació amb la planificació. 
Evidentment, s’han de fer pistes de tenis noves, ens estem plantejant si la zona 
de raqueta estarà o està ubicada actualment, o l’haurem de modificar d’espai. 
Llavors no ens plantegem una inversió important en quant a pistes de tenis 
perquè si no estarà ubicada en el mateix emplaçament en el que hi es 
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actualment. Estem fent reformes d’equipament que pensem que es poden 
mantenir com és l’estructura de l’edifici, els vestidors de dalt de la piscina 
d’estiu, que s’han fet reformes durant tot aquest any per tenir uns vestidors en 
condicions per la temporada que be, s’han fet intervencions, estem fent 
intervencions al voltant del camp de futbol que també aquest indret es manté a 
la mateixa ubicació que es troba en aquest moment, i com que no podem fer-lo 
tot alhora lamentem profundament l’estat en que es troben les pistes de tenis 
però també demanem que hem de ser conscients que no podem fer tota la 
intervenció d’un cop, a mi m’agradaria tenir diners suficients per fer la 
intervenció que es necessària al poliesportiu vell de un cop però no es pot. 
Llavors el que nosaltres ens estem plantejant és anar fent intervencions en les 
mesures de les nostres possibilitats, sent conscient que s’ha de fer una gran 
intervenció dintre de les instal·lacions esportives i nosaltres estem engegant 
tota la nostra imaginació possible per tenir-lo el mes aviat possible també. No 
se si amb això li contesto. Nosaltres ja hem estat parlant també amb el Club de 
Tenis, som conscients de les seves queixes, en les han traslladat en diverses 
ocasions. 

 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan A. Pérez que diu: “Indubtablement tots 
entenem que a la instal·lació esportiva s’ha de fer una intervenció una instal·lació nova que 
cal invertir una quantitat molt important de diners per dignificar aquest espai que sempre 
havia sigut segurament la part més important que tenia Badia, però no satisfà res la 
resposta i t’explico perquè l’any passat es va fer una reparació de les pistes de tenis i en 
mesos aquesta reparació sembla ser que no ha servit de gran cosa, lo que jo esperava era 
que es busques l’empresa que havia fet aquesta reparació i es busques la responsabilitat 
que te de que això no estigui en bon estat, es a dir, la garantia, la garantia per obra. No pot 
ser que en vuit, nou mesos les pistes no estiguin en bon estat i s’hagi pagat tal i com 
s’havia fet per una obra, l’obra no està en bona qualitat lo que nosaltres estem obligats és 
a denunciar a aquesta empresa perquè ens faci les pistes i estigui en bon estat, i no pot ser 
que en mesos això estigui malament, i això era lo que pensava que havíem de fer. 
Gràcies.” 
 
L’alcaldessa intervé i diu: “Bueno jo demanaré un informe del perquè de l’estat de les 
pistes de tenis, si realment es per una manca de responsabilitat per part de l’empresa que 
ha fet la reparació o be si és fruit de que el procés de reparació que no era definitiu perquè 
el que s’havia de fer era un altre tipus d’intervenció que no podíem fer en aquell moment  i 
vam fer el que vam poder, jo prepararé un informe demanaré als tècnics municipals que 
facin un informe, farem una valoració de perquè estan les pistes en aquestes condicions i 
els hi passarem i valorarem realment si vostès consideren o tenen raó en la seva valoració i 
que realment ha sigut que l’equip de govern no ha fet el que havia de fer en quant a 
reclamar a l’empresa per no haver fet una intervenció amb condicions.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan A. Pérez: “Indubtablement a les pistes de tenis 
calen, o sigui, cal una obra molt més seriosa que no només la del pis, l’estat de la tanca de 
separació de la pista, les tanques que cobreixen la pista en si, això s’hauria de treballar 
molt be, però la reclamació va pel que fa al piso, o sigui el que és la pista en si, no en tota 
la instal·lació del voltant de la pista, només amb el pis, que es va fer de nou a això no està 
en bon estat.” 
 
L’alcaldessa diu: “Li he entès perfectament.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Marta Figueras que diu: “A mí si em permeten jo 
fa mesos vaig estar consultant l’expedient de les pistes de tenis perquè també em va 
arribar aquesta queixa i ja ho vaig plantejar a qui tocava, el problema és que a l’expedient, i 
ho estic dient de memòria, perquè de veritat que fa mesos al juny o juliol, posaven a 
l’expedient que l’empresa que anava a executar això ja deia que ja calia una reforma 
integral de tot el que és el terra perquè per problemes de deficiència estructural del terra 
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allà tornarien a sortir esquerdes i seguirien sortint forats, i ho estic dient de memòria, que 
jo el que vaig plantejar és home tenint en compte el cost d’aquesta reparació potser caldria 
plantejar-se  altres coses que llavors el senyor Pacheco em va comentar que s’havia ofertat 
al Club de tenis la possibilitat de posar gespa artificial i que el Club de tenis no havia 
volgut, cosa que a més jo entenc perfectament i demés però jo el que vaig manifestar la 
meva inquietud sobre - es que això anava a passar – i l’empresa ho sabia per això ho 
posava a l’informe, per tant, clar, el que cal plantejar-se és, i ho estic dient de memòria 
insisteixo, no és tant el que vostè està plantejant com valia la pena gastar-se una quantitat 
x de milers d’euros en un arranjament que no ha durant vuit mesos, això és el calia 
plantejar-se, quan jo vaig anar a consultar-lo ja sortien les primeres esquerdes i feia 
poquíssim que s’havia fet.” 
 
L’alcaldessa diu: “Miri, aquestes coses, evidentment ens podem plantejar moltes coses, 
també quan no hem fet una determinada intervenció pe plantejar-nos si es definitiva o no, 
ens critiquen perquè no la fem, si la fem perquè la fem. Penso que els que tenim la 
responsabilitat hem de prendre decisions de vegades ens equivoquem, de vegades 
encertem, però també és veritat que quan ho fem, malament perquè ho fem, i quan no ho 
fem, malament perquè no ho fem. Llavors mai encertarem des del punt de vista de 
l’oposició que és el que toca.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Isabelo Pacheco regidor d’esports que diu: “El 
proceso que se llevó con las pistas de tenis, yo siempre, es mi intención siempre cuando 
voy a hacer algo consultar con las personas que lo practican, que lo hacen. Entonces 
tuvimos una oportunidad de oro cuando hicimos el campo de futbol de césped, tuvimos 
una oportunidad de oro de que el césped de las tres pistas de tenis o de las dos porque la 
dos concretamente está muy bien porque se hizo nueva en su día, entonces teníamos la 
posibilidad de poner el césped artificial. Tuve reuniones con la escuela de tenis, con los que 
practican tenis, fui y ellos decidieron que no querían pistas de césped artificial, yo pienso 
que se equivocaron porque en césped juegan jugadores importantes, no se yo no entiendo 
de tenis, y entonces se decidió que se arreglaran, pedimos presupuestos y hacer solamente 
una pista nos valia cuatro veces más que lo que nos gastamos, económicamente 
estábamos, bueno lo que tenemos si es que no vamos a engañar a nadie, es lo que hay. 
Entonces vino una empresa le dijimos lo que queríamos y ellos dijeron que no se 
responsabilizaban de que eso quedara bien, porque lo que hacía falta era hacerlas nuevas, 
claro en aquel momento ni en este momento la verdad no sabemos que vamos a hacer, 
entonces decidimos repararlas de momento, las pistas yo las he visto porque he estado con 
los del Club de tenis, están bien, hay algunas grietas que ha salido, pero ya nos lo dijeron, 
entonces, ya nos lo dijo la empresa, y nosotros decidimos que había que intervenir porque 
las pistas estaban muy mal, muy mal, pero muy mal, entonces intervinimos en la 1 y la 3, 
y ahí están, pero ya nos lo dijeron.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Sergio Escribano regidor del grup municipal de l’AEB 
que diu: “Pero para que se den cuenta que no es verdad, que para la oposición no van a 
acertar, yo le felicito señor Pacheco por el hecho de que hubiera tenido una idea que a 
priori a mi que soy también una persona que tampoco soy experto en tenis, me parecía 
bastante buena, como era el césped artificial, le felicito por haber ido a preguntar a la 
gente que lo practica y haber echado para atrás la idea inicial consultando. También le 
digo, después de la felicitación, porque creo que es muy acertado preguntar a la gente que 
practica el deporte como ve una posible solución que se le pueda ocurrir a gente que no lo 
practicamos habitualmente, también le digo que nos hubiera gustado que nos hubiera 
hecho llegar esa información en su momento, de la posibilidad que había de poner el 
césped artificial, que la gente del tenis había decidido que no era lo que más le gustaba, e 
incluso de la intervención que en su momento se iba a hacer donde había una empresa ya 
manifestaba abiertamente que no se hacia responsable de los resultados de la pequeña 
reparación que en aquel momento con el presupuesto que habría me imagino se hizo, no 
hubiera gustado que esa información nos hubiera llegado. Gracias.”                  
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Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
son les vint hores i quaranta minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 
 


