8/2011

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 27 DE JULIOL DE 2011
Badia del Vallès, 27 de juliol 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 extraodinària sota la presidència de
l’Alcaldessa senyora Eva Menor Cantador.
Hi concorren els regidors següents:
Sra. Raquel Gracia Peral
Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno
Sr. Antonio Sabariego Guerrero
Sra. Montserrat Jiménez Molina
Sr. Antonio Rodríguez Yañez
Sra. Montserrat Carbonell Rosell
Sr. Joquim Jesús Duran Redondo
Sra. Concepción Hurtado Sánchez
Sr. Juan Carlos Santervás García
Sr. Sergio Escribano García
Sra. Antonia Escrivà Castellanos
Sr. Pablo Ropero Muñoz
Sra. Saray Muñoz Contreras
Sr. Eusebio Argueta Chica
Sra. Marta Figueras Badia
Sr. Raul Ortiz Parra

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

Assisteix la secretària general la senyora Carme Coll Gaudens i l’interventor senyor Esaú
Soto Martínez.
L’alcaldessa diu: “Abans de começar l’ordre del dia, faríem un minut de silenci en senyal de
condol per les víctimes de l’atemptat de Noruega. Ens aixequem...”
Enllaçat amb aquest tema, dir que hi ha un assumpte sobrevingut malauradament, pel fet
dels atemptats terroristes perpetrats a Noruega, hi ha una proposta d’acord que entraria
per urgències a l’ordre del dia del Ple. Hauríem de votar la urgència. Vots a favor
d’incorporar la urgència? Unanimitat. Llavors quedaria inclosa com a punt número 4 a
l’ordre del dia.
Passaríem a la part dispositiva del Ple”.
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per assentiment:
S’aprova sense necessitat de lectura l’acta de la sessió extraordinària que va tenir lloc el
dia 29 de juny de 2011, atès que tots els membres del consistori disposaven del text
abans de la sessió.
2. DOTACIÓ DEL LLOC DE TREBALL AMB CODI 300203 DE TÈCNIC/A
COORDINADOR/A DE SERVEIS A LES PERSONES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
L’ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL I CULTURAL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS
Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament, l’alcaldessa cedeix la paraula a la
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Sra. Antonia Escrivà Castellanos, regidora del grup municipal del PP, que diu: “Veo que no
se respeta...”
L’alcaldessa diu: “Es que no m’havia donat compte que el senyor Argueta havia demanat la
paraula. Te la paraula el senyor Argueta”.
Intervé seguidament el Sr. Eusebio Argueta Chica, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA,
que diu: “Es igual, las mujeres primero. Esto es un derecho adquirido por esta trabajadora,
y es la decisión que tomemos nosotros aquí puramente administrativa, depende de la
reestructuración del nuevo gobierno como haya quedado en la Diputación de Barcelona,
esta persona puede seguir prestando servicios allí, en esa comisión de servicios, o volver a
prestar sus servicios en esta casa, y por lo tanto nosotros lo que tenemos que hacer es
cumplir con un deber de garantizar que si un trabajador con el derecho a la mobilidad
establecida en el Estatuto de los Trabajadores, pues esta persona pueda venir a ejercer sus
funciones a esta casa. Por lo tanto, votaremos a favor”.
Seguidament, l’alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Antonia Escrivà Castellanos, regidora
del grup municipal del PP, que diu: “Gracias de nuevo. Bien, la postura de esta formación
política es que a ver, en principio lo que nos pide el cuerpo es votar en contra, pero como
estaríamos incumpliendo la legalidad pertinente, puesto que esta plaza es de esta señora y
tiene todo el derecho del mundo de recuperarla después de este período de tiempo, no nos
queda más remedio que asumir que esto es así. Pensamos que es una cantidad excesiva
para el trabajo que realiza o realizava esta señora, y conociéndola, nuestra postura es que
no estamos de acuerdo. Pero sabiendo que se puede argumentar mucho, pero no vamos a
ser nosotros quienes incumplamos la legalidad, nuestro voto será el de la abstención”.
A contiuació pren la paraula el Sr. Joquim Jesús Duran Redondo, regidor del grup municipal
de l’AEB, que diu: “L’AEB votarà a favor d’aquest punt perquè no podem fer altra cosa que
complir la legalitat. El que si que demanem a l’equip de govern es que si aquesta persona
finalment es reincorpora, esperem un informe exhaustiu de les seves responsabilitats, de
les responsabilitats que se li donin com a funcionària de primer nivell d’aquest Ajuntament,
i també sol.licitem, demanem ser informats de qui assumia aquestes responsabilitats fins
ara a la casa”.
L’alcaldessa diu: “Només per a aclarir que de tot el redactat de la proposta de acord,
potser no s’ha entès bé, sobretot la gent que està en el públic, es una persona que ha
marxat a treballar a la Diputació de Barcelona, i se li ha acabat la comissió de servei i per
tant ha de tornar a l’Ajuntament que es on té la plaça, es una funcionària de la casa.
Llavors, passaríem a la votació”.
Seguidament es procedeix a la votació de la proposta presentada, que s’aprova per 13 vots
a favor (PSC, AEB, ICV-EUiA, CiU), i 4 abstencions (PP, PXC).
S’acorda:
Vist que a la plantilla de personal d’aquest ajuntament annex al pressupost al pressupost
municipal aprovat al Ple Municipal de data 09 de desembre de 2010, corresponent a l’any
2011, hi consta el lloc de treball de denominat Tècnic/a Coordinador/a de Serveis a les
Persones (codi 300203), en situació de reserva a favor de la funcionària de carrera, Sra.
Carmen Colomer Besga, actualment en situació de comissió de serveis en l´Oficina Tècnica
de Planificació de l’àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.
Vist que a la plantilla de personal del pressupost 2011 consta aquest lloc de treball sense
dotació.
Vist que la sol·licitud efectuada en data 06 de juliol de 2011 pel Cap de l’Oficina
d’Administració de Recursos Humans de l’àrea d’Hisenda i Recursos Interns de la Diputació
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de Barcelona d’una nova adscripció en comissió de serveis de la funcionària d’aquest
Ajuntament, Sra. Carmen Colomer Besga, a partir del 16 de juliol de 2011 i fins el 31
d’octubre de 2011.
Vista la resolució d’alcaldia núm. 557/2011, per la que s’acorda la concessió de la referida
comissió de serveis segons la petició emesa per la Diputació de Barcelona.
Vist que la previsió és que la funcionària esmentada es reincorpori a aquesta Corporació
abans de finalitzar-se l’any 2011.
Vist l’informe de la cap de recursos humans.
Atès allò que disposa la legislació vigent, en especial la secció 2a Dels crèdits i les seves
modificacions, del Capítol I Títol VI del Pressupost i despesa pública, del Reial Decret
2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i ateses les Bases d’Execució del Pressupost per al 2011.
S’Acorda:
Primer.- Dotar el lloc de treball denominat Tècnic/a Coordinador/a de Serveis a les Persones
(codi 300203), corresponent al programa 2301, de la plantilla de personal d’aquest
ajuntament annex al pressupost al pressupost municipal aprovat al Ple Municipal de data 09
de desembre de 2010, corresponent a l’any 2011.
Segon.- Transferir les partides pressupostaries corresponents de l’àrea d’economia a les
partides corresponents de l’àrea d’acció social i cultural, del vigent pressupost municipal,
segons la següent relació
Partides de procedència
0202 9311 12000
0202 9311 12100
0202 9311 12100
0202 9311 16000

Partides destinatàries
0803 2301 12000
0803 2301 12100
0803 2301 15000
0803 2301 16000

Imports econòmics
1,00 euros
1,00 euros
1,00 euros
1,00 euros

Tercer.- Exposar al públic a efectes d’examen i reclamacions durant un període de 15 dies
prèvia publicació en el BOP i el DOGC. Si durant aquest termini no es presentessin
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.
Quart.- Notificar el present Acord, per part de secretaria, a la interessada Sra. Carme Colomer
Besga, a l‘Oficina d’Administració de Recursos Humans de l’àrea d’Hisenda i Recursos
Interns de la Diputació de Barcelona (C/ Minerva, 4 - 08006 Barcelona) a l’àrea d’Acció
Social i Cultural, al Comitè d’Empresa, Junta de Personal i a les Seccions Sindicals.
3. NO A LA NOVA REDUCCIÓ HORARI DEL CAP A BADIA DEL VALLÈS
Es dóna lectura de la proposta presentada.
L’alcaldessa diu: “Abans de donar paraules als grups, hi ha dues peticions de paraules en
aquest punt per part de les dues associacions de veïns. Primer donaríem la paraula la senyora
Llantada, en representació de l’Associació de Veïns de Badia del Vallès...senyor Bouza,
apropi’s a un micro perquè quedi gravat...té tota la raó, si”.
Intervé el senyor Franz Bouza, en representació de l’Associació de Veïns de Badia. Diu: “En un
principio, uno de los problemas que tiene la población y muchas personas, es que en realidad
no saben cuales son las funciones de una asociación de vecinos. Bien, yo se lo voy a explicar
lo que es jurídicamente. El concepto de la asociación de vecinos son agrupaciones de
personas, que conviven en el mismo ámbito o sector de la comunidad, los cuales se organizan
legal y legítimamente, legal y legítimamente, repito, con el fin de ocuparse de los intereses y
problemas comunes. Punto Uno. Segundo, asimismo las asociaciones de vecinos crean
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mecanismos para dirigir a las distintas instancias de gobiernos, alcaldías, consejos
municipales, jefaturas, etc, formulando los planteamientos que crean convenientes para
dichos organismos, y para el mejoramiento de los servicios y demás asuntos comunitarios. Y
tercero, las asociaciones de vecinos son instancias comunitarias, las cuales deben fomentar la
organización, y promover la participación de las comunidades, de todos los asuntos que la
rodean. Asimismo, las asociaciones de vecinos no solamente trabajan para resolver
problemas, sino que además deben impulsar la cultura, la educación y otras acciones que
permitan el desarrollo integral de sus habitantes. Dicho esto, las asociaciones de vecinos se
crearon hace muchos años, desde el año 1968. Jurídicamente y legalmente están desde el
año 1988. Bien, si traducimos esto a la problemàtica que estamos viviendo en estos
momentos sobre el tema del cierre de las urgencias, nosotros estamos y estaremos implicados
porque entendemos y creemos que es una necesidad global, que afecta al pueblo
integralmente, independientemente de los partidos políticos, e independientemente de todo.
Es decir, aquí cada uno hace su papel: la Sra. Alcaldesa como representativa del pueblo, los
concejales, la oposición, cada uno hace su papel. Pero nosotros tenemos nuestro papel
también. ¿Qué hacemos? Colaborar en todos y cada uno de los aspectos que son
fundamentales para el desarrollo comunitario y el bienestar de la ciudad. Siempre estaremos al
lado de lo que creamos que es bueno para todos. Evidentemente dentro de la legalidad, esto
es fundamental. No queremos que nos pongan la cara de colores diciendo que estamos fuera
de la legalidad, eso jamás. Nos asociaremos siempre que sea necesario con los movimientos
que creamos que son necesarios y fundamentales para la población. Eso es un derecho que
como comunidad, como formación política y como...perdón, como formación institucional que
tenemos como asociación de vecinos, vamos a defender siempre. En eso estaremos siempre,
al lado de quien haga falta. Porque la asociación de vecinos no es puntualmente un hecho
aislado como está ocurriendo ahora, no. Tenemos muchísimas cosas más. El Ayuntamiento lo
sabe porque las instancias lo cantan. Gracias, Sra. Alcaldesa”.
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Rafael Alvarez, en representació de
l’Associació de Veïns d’estrella, que diu: “Bona tarda a tohom. Efectivamente, yo he pedido la
palabra en nombre de la Asociación de Vecinos de edificios y bloques de estrella, y ahora
tengo que hacer una introducción para explicar que nosotros, en este pueblo, existimos
legalmente desde octubre de 2001. ¿Y por qué tuvimos que crear una asociación de vecinos
denominada de bloques de estrella? Pues la historia está ahí, y yo lo siento mucho, pero la
persona que me ha antecedido, pues yo no se que explicación hay que dar, yo no me tengo
que justificar de nada. Lo que si que tengo que decir es que quiero agradecer públicamente
desde esta tribuna, al movimiento 15 M de Badia, más los indignados, que son los que han
encabezado el movimiento y la lucha continuada que tenemos en este pueblo, por conseguir
que no nos quiten el servicio de urgencias, que teníamos 24 horas al dia, 365 días al año,
más el servicio de ambulancias. Quiero decir que todos sabemos lo que es la sanidad y más
en Badia, y digo más en Badia porque precisamente la Asociación de Vecinos, la única que
teníamos en este pueblo anteriormente, sabemos Badia como se hizo. Y Badia se hizo
luchando y consiguiendo lo que jamás hemos tenido. Por eso hoy la gente sale masivamente,
y gente de cierta edad, digo de cierta edad porque yo tengo 59 años, no tengo que
esconderme. El el año 77 éramos más de 3.000 personas en la calle, y gente que hay aquí se
debe de acordar. Conseguimos el ambulatorio, conseguimos las guarderías, el transporte que
no teníamos ni con Barberà ni con nada, cortamos RENFE, cortamos N-150 y cortamos la A18 que era entonces. Y quiero recordar y refrescar la memoria, porque hay que tener memoria
histórica, no estoy hablando del año 36, no, no. Estoy hablando del 77 y aquí en Badia del
Vallès. Y es lamentable que tengamos, y yo me refiero a la asociación que fundamos, porque
tuvimos que crearla para conseguir los ascensores en los bloques de estrella. Que se pusieron
los 48 más los 16 lineales. Las medallas a mi me importa un bledo quien se las ponga, pero se
pusieron los 48 ascensores más los 16 lineales, y se sigue quitando uralita en forma de
amianto, que es cancerígeno y que queda mucho, más de 400 toneladas en este pueblo. En
todos los edificios de Badia hay amianto en forma de uralita, es cancerígeno. Hay sitios
públicos que hoy dia, tanto la Generalitat como otras comunidades autónomas las están
retirando, y las viviendas de Badia quiero recordar desde esta tribuna, que todavía no tienen
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los 50 años de protección legal. Entonces, son públicas las viviendas de Badia, y hay que
quitarlo, y a la Sra. Alcaldesa y al Sr. Lancho en reuniones consecutivas, año tras año...”
L’alcaldessa diu: “Sr. Alvarez, perdone que le interrumpa pero estamos hablando del tema del
CAP”.
Continua el senyor Alvarez: “Sí. El CAP y la ambulancia, y la sanidad...”
L’alcaldessa diu: “Centre el tema”.
Sr. Alvarez: “Pero si nos contagiamos con el amianto pues no vamos a tener donde ir a
urgencias...y aquí todo tiene que ver. Entonces, la sanidad es prioritario, por lo menos para
mi, bajo mi punto de vista y como asociación de vecinos de bloques de estrella, y existe por
los motivos que todo el mundo sabe. Las medallas que se las ponga si quiere, el obispo de
Cuenca, con respeto para los católicos. Muchas gracias. Buen pleno”.
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raül Ortiz, regidor del grup municipal de
Plataforma per Catalunya, que diu: “Decir en este tema de la sanidad simplemente que nos
hemos unido a la propuesta que han hecho todos los grupos políticos, y que Plataforma per
Catalunya está en contra de cualquier retallada que pueda haber en la sanidad, tanto en Badia
como en cualquier punto de Catalunya”.
Intervé seguidament la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Es una
situació molt complicada i és una situació difícil, la veritat és que aquestes mesures que
s’estan aplicant des del Departament de Sanitat per a reajustar el pressupost, i que ham
implicat que Badia pateixi directament algunes actuacions, com el tancament de l’atenció
continuada les 24 hores que no de urgències, sinó de l’atenció continuada les 24 hores, i la
reducció d’hores en les ambulàncies, doncs evidentment ho vulguem o no, i per més que fem
aquí un ball de xifres i demés, té un cost en quan a la qualitat del servei que ofereix. Per
aquest motiu, crec que és essencial que absolutament tots unim forces per a reivindicar allò
que ens pertoca, que son uns serveis en salut com els que hem tingut fins el 18 de juliol que
van entrar en aplicació aquestes mesures. En aquest sentit, des de CiU creiem que hi ha dos
fronts a tenir en compte. D’una banda, les mobilitzacions ciutadanes que s’estan fent i que
crec que gaudeixen dels suport d’absolutament tots els grups del Consistori, i que des de CiU
animem a que se segueixin fent des del respecte, com s’han vingut fent fins ara, i de l’altra la
unitat de tots els partits polítics. Creiem que l’esforç que s’està fent des de l’equip de govern,
però també des de tots els grups del Consistori, per a intentar arribar a consensos i evitar
medalles partidistes per a aconseguir, com han indicat els dos membres de l’associació de
Veïns, al final el que tots volem, que es un servei de qualitat de sanitat com Deu mana i com
el que aquí ens mereixem i hem tingut fins a dia d’avui, és prioritari per a tots nosaltres. Per
tant, des d’aquí dono les gràcies a tots plegats perquè jo crec que ho estem aconseguint i que
anem en bona línia, no oblidem que totes aquestes actuacions ciutadanes però també
polítiques, perquè darrerament sento el descrèdit continuat de les actuacions que es fan des
de la política, i jo crec que tenen resultats, i resultats imminents. D’entrada un tancament que
havia de ser des de 8 del vespre fins a 8 del matí, ha passat a ser des de les 12, es a dir que
hem guanyat de 8 a 12. Sembla que no és massa, però és un petit pas. Un petit pas que ens
diu que anem en bon camí i que hem de seguir treballant tots plegats en aquesta línia, i
intentant doncs això, recordar que Badia és un poble lluitador, que ho seguirem essent, i que
tots plegats, des de les nostres diferències hem d’aconseguir unir-nos per a fer la màxima
pressió possible i revertir aquestes mesures que s’han aplicat des del govern de la
Generalitat”.
Intervé seguidament el Sr. Eusebio Argueta Chica, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA,
que diu: “Lo hemos demostrado en una primera carta que enviamos al Conseller de Sanitat,
que todos los grupos políticos con diferencia estamos en contra del cierre de las urgencias,
y lo estamos demostrando también participando activamente en las actividades que se
están haciendo de calle de protesta para que se reestablezcan los servicios de urgencias en

5

Badia. Yo pienso que ahora es el momento de mirar hacia delante y saber que todos
queremos que los servicios de urgencia se reestablezcan como estaban el 17 de julio. No
queremos ni hasta las 12 de la noche, sino que queremos los servicios de urgencias las 24
horas y el reestablecimiento del transporte de las ambulancias. Por una razón o dos, quizás
tres. Me pueden salir 4 o quizá 5, pero voy a mencionar una. Badia es el pueblo de la
comarca más afectado por la crisis. Badia se está haciendo vieja, y nuestros mayores no
tienen la posibilidad de ir a los servicios de urgencia sino es con un transporte sanitario,
porque ni ellos pueden conducir, ni pueden hipotecar a sus familiares, y los servicios de
transporte colectivo, vamos a llamarte así, o particulares como los servicios de taxi,
pueden prestar este servicio porque no es competencia de ellos. El servicio de taxis tiene
otras competencias que se ha mencionado mucho por ahí, y que algunos incluso nos
hemos atrevido de alguna manera a tentarlos. No es esa la competencia. Por lo tanto nos
toca no desviarnos, seguir hacia delante, e intentar y hacer todo lo posible como es co la
aprobación de este acuerdo, para que se restablezcan los servicios sanitarios las 24 horas
del dia en Badia. De hecho nosotros, yo en este caso, como representante de ICV-EUiA en
este Consistorio, desde este sitio que ocupo donde me han puesto los ciudadanos, y desde
la calle, vamos a intentar hacer todo lo posible para que los servicios de urgencias en Badia
no se cierren. De hecho ya me he puesto en contacto con los diferentes grupos políticos de
este Consistorio, porque muy breve, próximamente tendremos conversaciones o reuniones
con la Comisión de Sanidad del Parlament de Catalunya para intentar llevarle en mano si es
preciso, este acuerdo que llegamos hoy todos los grupos políticos, y de hecho invitamos al
movimiento social, a las asociaciones de vecinos y al movimiento 15 M como bien ha
destacado una de las asociaciones de vecinos, que se ha destacado muy activamente en la
defensa de los intereses de todos los badienses, y por esto pues vamos a apoyar, como no
faltaría más, a esta propuesta de acuerdo”.
Seguidament, l’alcaldessa cedeix la paraula a la Sra. Antonia Escrivà Castellanos, regidora
del grup municipal del PP, que diu: “Las personas que somos más veteranas en este
municipio, sabemos lo que se ha luchado para tener el CAP que actualmente tenemos,
puesto que teníamos, no se si lo recordarán, los barracones a donde teníamos que ir y no
tenían ni los medios ni el personal, ni especialistas, ni aparatos que tenemos ahora. Por
tanto, es un derecho que hemos luchado todos mucho por conseguir, y a nadie se le puede
reducir o quitar un derecho que ha adquirido, además todos juntos al mismo tiempo que se
está haciendo ahora. Nuestra postura lógicamente es la de luchar. Luchar a nivel
institucional, luchar a nivel parlamentario y a todos los niveles, y lógicamente el apoyo y la
presión que hace la ciudanía con su expresión, con sus manifestaciones y con su fuerza,
porqué no decirlo, también nos impulsa para que sigamos por otras vías trabajando en este
tema. Esperamos, somos optimistas, y esperamos que se restablezca el servicio, y estamos
trabajando todos, me consta que cada formación política desde el lugar que le
corresponde, y desde los contactos que tiene a través de sus parlamentarios, estamos
haciendo lo propio para que esta labor sea conjunta, y volvamos a recuperar nuestro CAP
las 24 horas, las urgencias y todos los servicios. Nada más”.
A contiuació pren la paraula el Sr. Joquim Jesús Duran Redondo, regidor del grup municipal
de l’AEB, que diu: “L’AEB està en contra de les retallades a urgències i ambulàncies a
Badia, estem a favor de la sanitat pública i en contra de les privatitzacions. Totes les
retallades afecten Badia, no únicament les de les urgències nocturnes o les ambulàncies. Si
retallen al Taulí afecta Badia. Si retallen a Cerdanyola afecta Badia. Si es retallen a la Vall
d’Hebrón a Badia. Estem immersos en una crisi que nosaltres no hem creat, Badia immersa
en aquesta crisi, i aquesta ciutat que nosaltres coneixem s’ha forjat en la defensa d’uns
equipaments i uns serveis per part dels ciutadans. Considerem que son uns drets
conquerits que volen ser arrabassats en pro d’una democràcia al servei d’unes
estadístiques i d’uns mercats que no han estat votats per ningú. Es va començar amb les
retallades d’educació, i ara es comença a donar el discurs del co-pagament a la sanitat. Qui
és que a viscut per sobre de les seves possibilitats? Aquell que aprovava fer kilòmetres
inútils d’AVE, o que vessava els impostos beneficiant a qui més te, o aquells pares i mares
que volen dur els seus fills a l’escolar pública, una escola pública de qualitat, o a urgències
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si es posen malalts. Creiem que ha arribat el moment de passar de la indignació al
compromís, i de defensar un model social i polític per a les persones i no pas pels comptes
corrents d’una minoria. Creiem que s’estan donant les circumstàncies perquè això sigui
així. I des d’aquí el més ferm compromís per part de l’AEB en totes aquelles iniciatives que
promoguin la defensa dels serveis públics i dels drets col.lectius. La ciutadania de Badia
surt al carrer en defensa de la sanitat pública i del servei d’ambulàncies i urgències
nocturnes al CAP Badia. Noves mobilitzacions, i el tancament indefinit de veïns al CAP amb
el suport diferents col.lectius, que rememoren aquell esperit que ens va fer nèixer, i que no
hauríem d’haver perdut mai. Considerem que res no és gratuït. Res. Ni els metges son
gratis, ni els mestres son gratis, ni la barrera sònica és gratis, ni els llocs de feina seran
nostres si no es responsabilitzem i ens comprometem, tots plegats, amb la nostra ciutat i el
seu futur. Son reptes socials, econòmics i polítics que des de l’AEB assumim amb la
convicció de que una Badia millor és possible i necessària. Encoratgem a la ciutadania i ens
encoratgem a la resta de grups polítics per a treballar tots plegats per a aconseguir-la”.
Seguidament intervé la senyora Montserrat Carbonell, regidora de Benestar Social, que diu:
“En primer lloc vull agrair als meus veïns i veïnes, als nostres veïns i veïnes, la seva
solidaritat. Una de les característiques que te el poble de Badia és aquesta, la solidaritat.
Hem estat solidaris amb persones afectades per catàstrofes com el tsunami d’indonèsia.
Hem estat solidaris amb les famílies més afectades per la crisi amb la recollida d’aliments.
Hem estat solidaris amb pobles, com el poble saharaui. I així una llarga llista. Ara ho som
amb nosaltres mateixos. Ens hem unit per a recuperar un servei que teníem des de feia 30
anys, l’atenció continuada al nostre CAP. Un servei pel que van lluitar els nostres pares i
els nostres avis. Sí és cert que ha fa temps que no tenim servei d’urgències, però teníem el
d’atenció continuada. Això significava que a qualsevol hora teníem un metge que ens podia
atendre pel que fos, urgent o no urgent. Però amb la tranquil.litat de ser atesos. Ara ens
han tret aquest dret. Això no només ha passat aquí, sinó també a poblacions veïnes, amb
la conseqüent saturació dels CUAPS i hospitals, sobretot en èpoques com la de la passa de
la grip. Però no només ens han tret aquest servei, sinó que a més ens han rebaixat el
servei d’ambulàncies bàsiques, pel que segurament si en dos minuts teníem una a casa en
cas necessari, aquest temps pot créixer. No oblidem que això comporta, paral.lelament,
baixes en sous i no contractacions.
En segon lloc, vull agrair a tots els grups polítics la unió demostrada en aquesta
reivindicació. Prova d’això, ha estat la facilitat a l’hora de preparar aquesta proposta.
Volem que ens tornin el que és nostre. Volem que ens tornin el que ens han tret. Volem el
CAP i les nostres ambulàncies les 24 hores del dia”.
L’alcaldessa diu: “Vista la manifestació que hem fet tots el grups en la mateixa línia, penso
que és una bona mostra de que en coses importants som capaços d’arribar a acords
perquè hi ha una certesa, i es que és un dret que tenim, i és un dret que hem de
reivindicar, i amb això no hi ha colors polítics, perquè hi ha un dret que està per sobre de
tot”.
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per unanimitat.
S’acorda:
Amb la reorganització plantejada a la Sanitat Pública a la comarca del Vallès Occidental,
des del 18 de juliol el Centre d’Atenció Primària de Badia del Vallès ha deixat de prestar el
servei d’atenció continuada de 24 hores, passant a ser el nou horari de 8 del matí a 12 de
la nit.
Atès que fora d’aquest horari els pacients han de ser atesos als centres sanitaris CUAP
Ripollet, CUAP Sant Félix i a l’Hospital de Sabadell, Parc Taulí, o bé mitjançant el servei
d’urgències domiciliaries 061 o urgències 112.
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Atès que, alhora, el servei d’ambulàncies ha patit una reducció de 64 hores al nostre
sector sanitari, i això comportarà que, de les dues ambulàncies que hi ha físicament a
Badia, una passi a donar servei de 6 del matí a 2, i l’altre de 10 de la nit a les 6 del matí,
afectant de forma important al servei que es dóna a la població i la qualitat d’aquest servei,
tenint en compte que la situació s’ha vist agreujada pel tancament de 4 sales a l’Hospital
de Sabadell, cosa que provoca un drenatge més lent en les ambulàncies que arriben, fent
que quedin retingudes allà fins que s’atén al malalt endarrerint, encara més, la seva
atenció.
Atès que la nostra població té una dificultat afegida que ens diferència d’altres ciutats
metropolitanes pel que fa als desplaçaments mitjançant transport públic, sobretot en horari
nocturn. I que aquesta situació d’aïllament per la inexistència de transport públic nocturn
farà que part de la nostra ciutadania, bé per la seva edat avançada, bé per la seva situació
socioeconòmica (que els impedeixi tenir vehicle privat) es veurà impossibilitada, donada la
manca de transport públic, a anar als centres CUAPS de Sabadell o Ripollet.
Atès que aquests problemes de mobilitat s’agreugen, a més amb la reducció del servei
d’ambulàncies abans esmentat, dificultant més encara l’accés de part de la nostra
ciutadania al servei d’urgències.
Atès que la desaparició dels serveis d’urgència a diverses localitats vallesanes agreuja el
col.lapse que pateixen els serveis d’urgències de l’Hospital de Sabadell i dels CUAP Ripollet
i CUAP Sant Félix.
El ple d’aquesta Corporació acorda:
Primer: Manifestar el seu rebuig a les mesures que afecten la qualitat de la sanitat pública
al nostre municipi.
Segon: Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que el nostre centre
d’atenció primària torna a ser un centre d’atenció continuada les 24 hores i que es reconsideri
la reducció del servei d’ambulàncies.
Tercer: Demanar que s’obri una taula de debat entre representants de la Conselleria, de
l’Ajuntament i professionals de la salut per tractar conjuntament possibles solucions
alternatives a les proposades per CATSALUT.
4. CONDEMNA ALS ATEMPTATS TERRORISTES PERPETRATS A NORUEGA I DENÚNCIA
DEL FANATISME I LA INTOLERÀNCIA
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Raül Ortiz, regidor del grup municipal de
Plataforma per Catalunya, que diu: “Nada más decir que PXC esta misma mañana también ha
presentado una moción para condenar rotundamente el doble atentado terrorista cometido en
Noruega este viernes, 22 de julio, y reiterar el rechazo desde el Ayuntamiento de Badia al
terrorismo. Luego más tarde me he enterado que el equipo de gobierno había puesto una
propuesta conjunta de todos los grupos políticos para el rechazo del terrorismo y hemos
dejado la nuestra de lado para unirnos a la de todos los grupos políticos”.
Intervé seguidament la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu:
“Simplement en la mateixa línia del que s’ha dit anteriorment, comentar que un cop més, per
temes importants podem arribar al consens, podem arribar a la unanimitat de tots els grups
polítics, ens ha sigut molt fàcil consensuar una proposta d’acord per a condemnar aquests
atemptats d’Oslo, i la veritat és que son unes notícies esfereïdores, que a mi personalment em
generen una preocupació de la deriva a la qual està immersa aquesta societat en la qual vivim,
la crisi ens està afectant massa, ens està afectant d’una manera increïble, els discursos
xenòfobs estan provocant una sèrie d’actuacions arrel de conductes desesperades, i la veritat
es que hem de tocar una mica de peus a terra i tenir una mica de seny. El poble català es
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caracteritza pel seny o com a mínim això diuen, i hem d’intentar entre tots, i un cop més tots
units, aconseguir sobreviure a aquesta situació difícil a la que ens han avocat diverses
condicions externes a tots nosaltres, i lluitar per una vida digna que es la que tots plegats ens
mereixem, i està clar que aquesta no es la manera. Per tant simplement, un cop més agrair a
tots els grups la unanimitat”.
Intervé seguidament el Sr. Eusebio Argueta Chica, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA,
que diu: “En primer lugar quiero agradecer a los grupos municipales por la rápida
aceptación de esta propuesta de acuerdo que hemos hecho y tirarla adelante. Es verdad,
este Ayuntamiento ahora nos manifestamos en contra de una actitud asesina, racista y
fascista. Este Ayuntamiento se declara, con esta propuesta de acuerdo, un Ayuntamiento y
un Consistorio tolerante, y un Consistorio abierto a las nuevas inercias que nos están
llegando en los últimos tiempos. Condenamos, como lo hemos dicho, ese atentado, de
Noruega, y agradecemos a los diferentes correos que he recibido esta mañana en respuesta
y en modificaciones y aportaciones a la propuesta, porque es de agradecer a los partidos
democráticos que en un hecho como este hayan sido tan ágiles en contestar y manifestar
su total apoyo a esta propuesta de acuerdo. Muchísimas gracias”.
A contiuació pren la paraula el Sr. Joquim Jesús Duran Redondo, regidor del grup municipal
de l’AEB, que diu: “Com bé diu la proposta d’acord, des de l’Ajuntament de Badia no
podem sinó denunciar i combatre el fanatisme, la intolerància, el racisme i el rebuig al
diferent, així com els ideals provinents de la retòrica de la por i de l’odi. Considerem que
l’odi només genera odi, i que cap idea, ni aquí ni enlloc, ni en Noruega ni enlloc, pot
justificar cap de les morts”.
L’alcaldessa diu: “Únicament, en la línia de totes les intervencions, dir que aquests tipus de
notícies el que ens han de fer es una reflexió a tots plegats, i agafar aquests tipus de cosa
amb una preocupació, i reclamar que em de convertir la discussió en debat, la lluita en
diferència de punts de vista, i és cert que la intolerància genera odi, i l’odi genera mort. I el
que hem d’intentar es parlar més i cridar menys. Si ho comencem a fer nosaltres mateixos
en els nostres petits àmbits d’actuació, des de la nostra família, entorn d’amics, des dels
partits polítics, des de les institucions, des de qualsevol col.lectiu en el que tots plegats
estiguem actius, farem que també aportant el nostre granet de sorra per a intentar invertir
aquesta espiral de violència i de descrèdit que ens envolta. Probablement, el de Noruega ha
estat un fet molt greu, però per tot arreu ho veiem constantment. A les notícies tot es
parla des del mateix punt de vista, l’”amarillisme” amb el que es percep qualsevol realitat
que ens envolta i que genera una espiral de violència que, o l’aturem, o no se on anirem a
parar”.
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per unanimitat.
S’acorda:
El passat divendres 22 de juliol va ocórrer una tragèdia d’immenses proporcions a Noruega. Es
va cometre un doble atemptat contra la seu del govern noruec i diversos ministeris adjacents i
contra el campament d’Estiu de la AUF (Joventut Laborista Noruega) a l’illa d’Utoya.
Aquest darrer crim va comportar la mort d’una setantena d’adolescents i joves, convertint els
fets en una autèntica tragèdia nacional i un dels majors atacs a la democràcia perpetrats a
Europa des de la II Guerra mundial.
Aquests fets venen acompanyats d’un preocupant ressorgiment polític, social i electoral de
l’extrema dreta i de la intolerància, l’odi i el fanatisme que han servit de pretext per realitzar
aquests horribles crims.
Atès els fets descrits, el Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès, pren els següents acords:
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Primer: Expressem la nostra més enèrgica condemna als atemptats terroristes perpetrats a
Noruega i mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i les seves famílies.
També volem mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat al poble de Noruega.
Segon: Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la intolerància i la
violència.
Tercer: Reafirmem la convivència i el respecte com un dels valors suprems del model social
europeu.
Quart: Denunciem i combatrem el fanatisme, la intolerància, el racisme i el rebuig al diferent,
així com els ideals provinents de la retòrica de la por i l’odi que abonen el terreny a actes
violents com els succeïts a Noruega.
L’alcaldessa diu: “Passaríem un cop acabada la part dispositiva, a la part de control a l’equip
de govern”.
1. CONEIXEMENT RESOLUCIONS ALCALDIA
Núm. 183/11, d'autoritzar la senyora Vanesa Real Garcia I'OVP mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Burgos, 38, durant el període de l' 1
de febrer de 2011 fins el 31 de març de 2011.
Núm. 184/11, de contractar un oficial d’obres, mitjançant contracte laboral per obra
o servei determinat, no abans del dia 5 de març de 2011 fins la finalització de l’obra
que es prevé de 3 mesos.
Núm. 185/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11015815 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. 186/11 d’autoritzar la renovació de la concessió de reserva d’aparcament a
la senyora Rubén Mancera Fernández, davant el seu domicili del C/ de Santander,
1.
Núm. 187/11, d'autoritzar la senyora Carmen Garcia Barba I'OVP mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local de la Plaça Major, 10, durant el període de l'
1 de gener de 2011 fins el 31 de maig de 2011.
Núm. 188/11, d’aprovar la nova creació de les partides pressupostàries amb dotació 0 pel
pressupost de 2011, a nivell orgànic, funcional i econòmic, a nivell de subconcepte.
Núm. 189/11, de justificar la subvenció atorgada per l’Institut Català de les Dones
de la Generalitat de Catalunya, per import de 7.102,00 euros, i destinat a finançar
les despeses derivades del desenvolupament de polítiques de dones.
Núm. 190/11, d’acceptar la subvenció de 631,56 euros atorgada per l’Àrea
d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, destinada a sensibilitzar els nois
cap al medi ambient i el patrimoni natural.
Núm. 191/11, d’acceptar la subvenció de 90.901,01 euros atorgada pel Servei
d’Ocupació de Catalunya, destinada al finançament de costos laborals de les
contractaciones de 13 persones aturades que participen en les actuacions Accions
de Millora Mediambiental, Rehabilitació d’Equipaments Municipals i Dinamització
Social.
Núm. 192/11, d’estimar la reclamació patrimonial presentada pel senyor Antonio
Molina Hidalgo, i abonar-li la quantitat de 55,00 euros en concepte d’indemnització
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per la rotura d’un anorak.
Núm. 193/11,
d’acceptar la subvenció de 17.308,50 euros atorgada per la
Diputació de Barcelona, destinada a suport als serveis d’atenció domiciliària, i la de
13.703,00 euros, destinada al suport al finançament dels serveis socials bàsics.
Núm. 194/11, de justificar la subvenció atorgada pel Departament d’Acció Social i
Ciutadania, per import de 88.462,29 euros, i destinat a col.laborar en el
desenvolupamenbt del Pla Local per a la Inclusió Social.
Núm. 195/11, de justificar la subvenció atorgada pel Departament d’Acció Social i
Ciutadania, com annex al conveni marc de benestar social per al 2010.
Núm. 196/11, d’aprovar la llista de guanyadors del 41 Concurs Nadal 2010,
segons acta del jurat de concurs, per imports de 300,00 euros, 250,00 euros i
200,00 euros al primer, segon i tercer premis, respectivament.
Núm. 197/11, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 18 de març de
2011.
Núm. 198/11, de disposició de les vacances d’estiu de la senyora Sandra
Rodríguez Muñoz.
Núm. 199/11, de concessió a la senyora Sandra Rodríguez Muñoz del gaudi del
permís de lactància, de forma compactada, a partir del 12 d’abri i fins el 3 de maig
de 2011, ambdós inclosos.
Núm. 200/11, de reconèixer al senyor José M. Robles Gómez, una antiguitat de 9 anys,
amb efectes del dia 1 de març de 2002.
Núm. 201/11, d'aprovar I'expedient núm. 02/2011, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l' exercici de 2011.
Núm. 202/11, d’aprovar la nova creació de les partides pressupostàries amb dotació 0 pel
pressupost de 2011, a nivell orgànic, funcional i econòmic, a nivell de subconcepte.
Núm. 203/11, de concessió d’una bestreta per import de 300,00 euros, al senyor Blas
Rojo López, sense interès i a compte de les retribucions de la mensualitat de març de
2011.
Núm. 204/11, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a
favor del tinent d’alcalde primer, senyor Juan Antonio Lancho Aceituno.
Núm. 205/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Angel Ribatallada Prados.
Núm. 206/11, de reconèixer a diferents treballadors el compliment del període de carència
de sis mesos necessària per a tenir dret a la percepció del Plus d’Assistència i Puntualitat,
amb efectes del dia 1 de març de 2011.
Núm. 207/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11017119 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. 208/11, de deixar sense efecte la inscripció provisional en el Registre Municipal
d’Entitats de l’Associació de familiars de malalts mentals Cemoriba, i incriurel’s amb
caràcter definitiu, amb el número EAC.126-10.
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Núm. 209/11, d’aprovar i subscriure un conveni de col.laboració per a la formació
pràctica en centres de treball, amb el Centre de Secundària IES Centre d’Alt Rendiment.
Núm. 209/11, d’aprovar i subscriure un conveni de col.laboració per a la formació
pràctica en centres de treball, amb el Centre de Secundària IES Centre d’Alt Rendiment.
Núm. 211/11, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 25 de març de 2011.
Núm. 212/11, de concessió d’una bestreta per import de 1.500,00 euros, a la senyora
Victòria Henderson Eguiluz, sense interès i a compte de les retribucions dels 24 mesos
següents a la seva concessió.
Núm. 213/11, de reconèixer a la senyora Victòria Henderson Eguiluz, una antiguitat de 3
anys, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2010.
Núm. 214/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2011/010 a favor de Gas
Natural, SDG, S A.
Núm. 215/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2011/011 a favor de Gas
Natural Distribución, SDG, S A.
Núm. 216/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2011/005 a favor de Gas
Natural Distribución, SDG, S A.
Núm. 217/11, de reconèixer a diferents treballadors el compliment del període de carència
de sis mesos necessària per a tenir dret a la percepció del Plus d’Assistència i Puntualitat,
amb efectes del dia 1 de març de 2011.
Núm. 218/11, d’acordar la pròrroga sol.licitada per l’instructor de l’expedient disciplinari
incoat a un funcionari de l’Ajuntament, d’un mes a comptar des del dia 1 de març de
2011.
Núm. 219/11, d’aprovar i subscriure un conveni de col.laboració per a la formació
pràctica en centres de treball, amb el Centre de Secundària IES Badia del Vallès.
Núm. 220/11, 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 març de 2011.
Núm. 221/11, d’aprovar la liquidació complementària, corresponent al mes de febrer de
2010, per un import de 68,66 euros, en concepte de deute per incapacitats temporals.
Núm. 222/11, de denegar al senyor Antonio Aguilar Sigalez la concessió de la targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució, modalitat titular no conductor, per
no complir tots els requisits establerts a l’article 3.2 de la normativa vigent.
Núm. 223/11, de denegar a la senyora M. Carmen Castaño Machado la concessió de la
reserva d’aparcament, per no complir el grau d’incapacitat del 65% establert en la
normativa.
Núm. 224/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT.
Núm. 225/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT.

12

Núm. 226/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT.
Núm. 227/11, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 6/2011, atesa la
sol.licitud de la senyora Angela Olivera Ventura, a causa de haver deixat el seu fill unes
plantilles ortopèdiques al Casal i els monitors no se les van guardar.
Núm. 228/11, de convocatòria del Ple ordinari de l’Ajuntament pel dia 30 de març de
2011.
Núm. 229/11, d’autoritzar a l’associació Mapa Sabadell per a fer ús de la sala d’actes de
l’Auditori Municipal el dia 10 d’abril, per realitzar un espectacle de varietats.
Núm. 230/11, d’acceptar la subvenció de 4.000,00 euros atorgada per l’Oficina
de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home, destinada al desplegament del
programa d’Agents Locals d’Igualtat.
Núm. 231/11, de disposició de les vacances d’estiu del treballador Jesús Alonso
Fernández.
Núm. 232/11, de nomenar secretari accidental el senyor José Manuel Roque
Damota, durant els dies de permís de la secretària titular.
Núm. 233/11, de nomenar interventor accidental el senyor Raül López Borràs,
durant els dies de permís de l’interventor titular.
Núm. 235/11, de justificar la subvenció atorgada pel Servei d’Educació de la
Diputació de Barcelona, per import de 5.000,00 euros, i destinat a donar suport a
l’acompanyament al suport escolar de les famílies.
Núm. 236/11, de justificar la subvenció atorgada per l’Àrea de Benestar Social de
la Diputació de Barcelona, per import de 10.000,00 euros, i destinat al
finançament del programa de Prevenció de drogodependències entre adolescents i
joves.
Núm. 237/11, de concessió d’una bestreta per import de 963,36 euros, a la senyora Sonia
Rico Mainer, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària d’estiu
de 2011.
Núm. 238/11, de justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona,
per import de 3.200,00 euros, en matèria de seguretat alimentària.
Núm. 239/11, de diferents conceptes de nòmina del personal.
Núm. 240/11, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 1 d’abril de
2011.
Núm. 241/11, 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 març de 2011.
Núm. 242/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11018835 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. 243/11, de justificar diferents subvencions atorgades per l’Oficina d’Activitats
esportives de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona.
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Núm. 244/11, d’adjudicar diferents premis de la festa de Carnaval, atesa l’acta del jurat del
concurs de disfresses de la rua popular.
Núm. 245/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/117 a favor de
ADIGSA, empresa pública.
Núm. 246/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2010/118 a favor de
Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Núm. 247/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Susana Burgos Núñez.
Núm. 248/11, de reconèixer al senyor Juan Fernández Giménez el compliment del període
de carència de sis mesos necessària per a tenir dret a la percepció del Plus d’Assistència i
Puntualitat, amb efectes del dia 1 de març de 2011.
Núm. 249/11, d’aprovar la nova creació de les partides pressupostàries amb dotació 0 pel
pressupost de 2011, a nivell orgànic, funcional i econòmic, a nivell de subconcepte.
Núm. 250/10, de designar l’arquitecta senyora Marta Vicens Núñez per a realitzar la
valoració de diversos expedients de constrenyiment.
Núm. 251/11, d’aprovar l’expedient núm. 4/2011, de transferència de crèdit a partides
pressupostàries de l’exercici de 2011.
Núm. 252/11, d'aprovar I'expedient núm. 05/2011, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l' exercici de 2011.
Núm. 253/11, d’acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal, per import de
46.536.60 euros, destinada a complements als ajuts individuals per alumnes amb
necessitats socioeconòmiques.
Núm. 254/11, de concessió d’una bestreta per import de 1.200,00 euros, a la senyora M.
del Mar Medina Ponce, sense interès i a compte de les retribucions de la paga
extraordinària d’estiu de 2011.
Núm. 255/11, de designar locals oficials i públics d’ús gratuït per a la celebració d’actes de
la campanya electoral.
Núm. 256/11, de disposició de les vacances d’estiu de la senyora Pilar Damián Ayala.
Núm. 257/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT.
Núm. 258/11, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució, modalitat titular conductor, a favor del senyor Rafael Garcia Calvo.
Núm. 259/11, de concessió d’una bestreta per import de 925,57 euros, a la senyora Núria
Barbosa Ortega, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària
d’estiu de 2011.
Núm. 260/11, d’inscripció a cursos de formació de diferents treballadors.
Núm. 261/11, de reconèixer al senyor Antonio Berbis Armengol 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 març de 2011.

14

Núm. 262/11, de reconèixer al senyor Rafael Moreno Gamero 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 març de 2011.
Núm. 263/11, de donar publicitat a l’annex I corresponent a aspirants admesos i
exclosos i composició del tribunal de les proves del concurs per a la provisió d’una
plaça d’operari polivalent.
Núm. 264/11, d’abonar els havers de treballadors incorporats amb posterioritat a la
confecció de la nòmina del mes.
Núm. 265/11, de substitució en el càrrec d’Alcaldia del senyor Juan Antonio Lancho
Aceituno per absència de l’alcaldessa titular.
Núm. 266/11, d’aprovar i signar un conveni amb l’Associació de Dones per l’Igualtat
per al 2011.
Núm. 267/11, de concessió d’una bestreta per import de 1.200,00 euros, al senyor David
Sanuy Sales, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària d’estiu
de 2011.
Núm. 268/11, de justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per valor
de 14.000,00 euros, per donar suport a la infància i la família en situació de risc social.
Núm. 269/11, de contractació del senyor Oscar Ruiz Serrano, amb la categoria d’oficial
1a, mitjançant contracte laboral per interinitat, per tal de cobrir la vacant accidental per
situació de permís del senyor Jesús Alonso Fernández, no abans del dia 28 de març i fins
el 15 de maig de 2011.
Núm. 270/11, de justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per valor
de 2.500,00 euros, per promocionar l’envelliment actiu-projecte activa’t.
Núm. 271/11, de nomenament interí de la senyora M. Soledad Vera Cambiasso, amb la
categoria de tècnica (agent d’igualtat), per tal de cobrir la vacant accidental per situació de
llicència per maternitat de la senyora Betlem Cuesta Cremadres, no abans del dia 25 de
març i fins la reincorporació de la funcionaria interina substituïda.
Núm. 272/11, de subsanar error material en la documentació tècnica del pressupost del
concurs per a l’adjudicació del subministrament i instal.lació de mobiliari a la biblioteca
municipal Vicente Aleixandre.
Núm. 273/11, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 8 d’abril de 2011.
Núm. 274/11, de contractació de diferents treballadors, amb la categoria d’ajudants
d’obra, mitjançant contracte laboral temporal per circumstàncies a temps parcial, no abans
del dia 31 de març i finalitzarà el mateix dia 31. L’objecte del contracte es realitzar el
trasllat de la biblioteca Vicente Aleixandre.
Núm. 275/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT.
Núm. 276/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT.
Núm. 277/11, de deixar sense efecte diferents expedients sancionadors, sobreseient els
mateixos i procedir al seu arxiu, sense declaració de responsabilitat, per errades en la seva
tramitació.
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Núm. 278/11, de composició de la Mesa de contractació del procediment de licitació del
subministrament i instal.lació de mobiliari de la biblioteca municipal Vicente Aleixandre.
Núm. 279/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11020260 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. 280/11, de reconèixer al senyor Cecilio Chamorro Moreno, una antiguitat de 10
triennis, amb efectes del mes d’abril de 2011.
Núm. 281/11, de composició de la Mesa de contractació del procediment de licitació del
subministrament i instal.lació de mobiliari de la biblioteca municipal Vicente Aleixandre, per
a l’obertura dels sobres B i C.
Núm. 282/11, d’inscripció, amb caràcter provisional, en el Registre Municipal d’Entitats de
l’entitat “Associació Amigos del Arte de Badia del Vallès”, amb el núm. EAC 128-11.
Núm. 283/11, de deixar sense efecte la 233/11, i substitució en el càrrec d’Intervenció del
senyor Raul López Borras, per absència de l’interventor titular.
Núm. 284/11, d'aprovar I'expedient núm. 06/2011, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l' exercici de 2011.
Núm. 285/11, d’estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per
la senyora Manuela Infantes López, i abonar-li la quantitat de 400,00 euros en
concepte d’indemnització pels danys soferts en la caiguda al carrer de Segovia.
Núm. 286/11, de desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada
pel senyor Jorge Fernández Fuentes, en relació a la caiguda soferta en el carrer de
Porto, per no existir relació de causalitat entre els fets ocorreguts i l’actuació de la
Corporació.
Núm. 287/11, de nomenar els diferents representants de l’administració en les
eleccions locals 2011.
Núm. 288/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Justina Ntongono Mba.
Núm. 214/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2011/010 a favor de Gas
Natural, SDG, S A.
Núm. 289/11, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privatiu de la plaça d’aparcament
núm. 100, a favor del senyor Sergio Cepero Hermoso i la senyora M. José Morales
Moreno, fins el 2013.
Núm. 290/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 110218090 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. 291/11, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 15 d’abril de 2011.
Núm. 292/11, de concessió d’una bestreta per import de 1.400,00 euros, a la senyora
Montserrat Carbonell Rosell, sense interès i a compte de les retribucions de la paga
extraordinària d’estiu de 2011.
Núm. 293/11, de signar un conveni de col.laboració amb l’Institut de Badia del
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Vallès, per a la formació pràctica d’alumnes.
Núm. 294/11, de suspensió provisional del procediment disciplinari incoat amb
data 26 de gener de 2011 a un funcionari de l’Ajuntament, fins que es dicti una
resolució judicial ferma sobre els fets.
Núm. 295/11, de disposició de les vacances pendents de gaudir, de la senyora
Gloria de la Fuente Rosa.
Núm. 296/11, de concessió a la senyora Gloria de la Fuente Rosa del gaudi del
permís de lactància, de forma compactada, a partir del 26 d’abril i fins el 21 de
maig de 2011, ambdós inclosos.
Núm. 297/11, de concessió al senyor Luis Carlos Sánchez Muñoz del gaudi del
permís de lactància, de forma compactada, a partir del 21 de març i fins el 6
d’abril de 2011, ambdós inclosos.
Núm. 298/11, d’extinció del contracte de la senyora Miriam Pardo Navarro, amb efectes
del dia 2 d’abril de 2011, per finalització del contracte temporal d’interinitat.
Núm. 299/11, d’iniciar expedient d’ordre de manament, per tal d’instar al senyor José
Garcia Pérez, a que deixi lliure i a disposició de l’Ajuntament el quiosc situat a l’av. Burgos
núm. 1, per tal de que pugui prendre possessió del mateix la nova adjudicatària.
Núm. 300/11, d’autoritzar la concessió d’una reserva d’aparcament a la senyora
Irene Salazar Ramos davant el seu domicili de l’av. Mediterrània, 26.
Núm. 301/11, de concessió d'ajuts de fons social segons Conveni i Acord
regulador del personal, a diferents treballadors que ho havien sol.licitat,
corresponents al mes d’abril de 2011.
Núm. 302/11, d’aprovar l’expedient núm. 7/2011, de transferència de crèdit a partides
pressupostàries de l’exercici de 2011.
Núm. 303/11, d’autoritzar l’OVP a diferents sol.licitants, per a la venda de palmes o roses
amb motiu del dia de la mare i del diumenge de rams.
Núm. 304/11, de concessió al senyor David Gavilán Mora, de la llicència per a tinença i
conducció de gos potencialment perillós.
Núm. 305/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11008854 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. 306/11, d’autoritzar la senyora Maria Magdalena Contreras Torres l’OVP durant el
dia 23 d’abril de 2011, amb la col.locació d’una parada per a la venda de flors.
Núm. 307/11, de convocàtoria de ple extraordinari pel dia 26 d’abril de 2011.
Núm. 308/11, de declarar extingits els contractes per obra o servei de diferents
treballadors, per finalització de les obres que van motivar la seva contractació.
Núm. 309/11, de nomenar la senyora M. Dolores Gómez Couto tresorera accidental, per
abséncia del tresorer titular.
Núm. 310/11, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 29 d’abril de 2011.
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Núm. 311/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT.
Núm. 312/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT.
Núm. 313/11, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents persones, per
les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 30 de març al 29 d’abril de
2011.
Núm. 314/11, de subsanar error material detectat en el plec de condicions del concurs per
a l’adjudicació de les obres de pavimentació de l’aparcament situat a l’avinguda
Mediterrània.
Núm. 315/11, de convocatòria de Ple extraordinari pel dia 3 de maig de 2011.
Núm. 316/11, de r la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per la
senyora Isabel López Moreno, en relació a la caiguda soferta en l’av. Via de la Plata,
per no existir relació de causalitat entre els fets ocorreguts i l’actuació de la
Corporació.
Núm. 317/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11023944 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. 318/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11023505 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. 319/11, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució, modalitat titular no conductor, a favor de la senyora Carmen Rodriguez Novo.
Núm. 320/11, de modificar la liquidació practicada per incorporar el plus d’assistència i
puntualitat del mes de març de 2011, de diferents treballadors.
Núm. 321/11, de reconèixer a la senyora Sonia Ollé Campillo, una antiguitat de 2 triennis,
amb efectes del mes de gener de 2011.
Núm. 322/11, de declarar extingit el contracte temporal de la senyora Ana Lirola Baldor
amb efectes del dia 3 d’abril de 2011.
Núm. 323/11, de deixar sense efecte la 315/11, referent a la convocatòria de Ple
extraordinari.
Núm. 324/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11024599 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. 325/11, d’acceptar una subvenció atorgada per el Consorci per l’Ocupació i la
Promoció Econòmica del Vallès Occidental, per import de 12.019,70 euros, i destinada a
promoure Estudis de foment de desenvolupament local i territorial.
Núm. 326/11, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 6 de maig de 2011.
Núm. 327/11, d'aprovar I'expedient núm. 08/2011, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l' exercici de 2011.
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Núm. 328/11, de concessió d’una bestreta per import de 350,00 euros, a la senyora
Victòria Henderson Eguiluz, sense interès i a compte de les retribucions de la paga
extraordinària d’estiu de 2011.
Núm. 329/11, de contractació de diferent personal en el marc del projecte “Impuls
Treball”, mitjançant contracte per obra o servei determinat..
Núm. 330/11, de contractació de dues recepcionistes mitjançant contractes temporals
d’interinitat, tal de cobrir la vacant per situació de canvi d’adscripció de la treballadora
Sonia Ollé Campillo, no abans del dia 4 de maig de 2011.
Núm. 331/11, de signar un conveni de col.laboració amb la Comunitat de Propietaris de
Costa Brava, 8, per a portar a terme el desplegament del WiFi al municipi.
Núm. 332/11, de signar un conveni de col.laboració amb la Universitat Autònoma
de Barcelona, per a potenciar un programa socio-educatiu.
Núm. 333/11, de donar continuïtat al contracte d’interinitat subscrit amb el senyor
Guillem Mateu Prats, atès que la treballadora que substitueix té concedit permís de
lactància de forma compactada dins el dia 3 de maig de 2011.
Núm. 334/11, de signar un conveni de col.laboració amb el Centre de Secundària
Institut de Badia Vallès, per a la formació pràctica d’alumnes.
Núm. 335/11, de concessió d’una bestreta per import de 397,53 euros, a la senyora M.
Rocio Matillas Aparicio, sense interès i a compte de les retribucions de la paga
extraordinària d’estiu de 2011.
Núm. 336/11, de donar de baixa del padró del mercat ambulant, a la senyora Noemi Doya
Jiménez com a titular de la parada núm. 88, i donar d’alta el senyor Isaac Doya Doya com
a titular de la mateixa, amb efectes del dia 1 de gener de 2011.
Núm. 337/11, d’aprovar l’expedient núm. 9/2011, de transferència de crèdit a partides
pressupostàries de l’exercici de 2011.
Núm. 338/11, de justificar a l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, la
subvenció de 6.000,00 euros del projecte de dinamització juvenil a l’espai públic.
Núm. 339/11, d’atorgar al senyor Juan José Crespo Piñol la renovació de la concessió de
tarja d’armes.
Núm. 340/11, d’autoritzar el senyor Antonio Cejudo Gámez l’OVP del dia 15 d’abril de
2011 fins al 15 de setembre de 2011, per a la venda de gelats.
Núm. 341/11, d'aprovar I'expedient núm. 10/2011, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l' exercici de 2011.
Núm. 342/11, de composició de la Mesa de contractació, per a l’obertura dels sobres
denominats A, en el concurs d’adjudicació de les obres de pavimentació de l’aparcament
situat a l’avinguda Mediterrània.
Núm. 343/11, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al mes de febrer de
2011.
Núm. 344/11, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 13 de maig de
2011.
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Núm. 344b/11, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al mes de març de
2011.
Núm. 345/11, de convocatòria de ple extraordinari pel dia 18 de maig de 2011.
Núm. 346/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Abderrazak Belkhialat.
Núm. 347/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor El Housseine Benabderhim.
Núm. 348/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11026941 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. 349/11, de renovació de la concessió de la targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució, modalitat titular no conductor, a favor de la senyora Jacinta
Priego Rivera.
Núm. 350/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11025508 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. 351/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11025923 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. 352/11, d'autoritzar la senyora Vanessa Real Garcia I'OVP, mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Burgos, 38, durant el període de l' 1
d’abril de 2011 fins el 30 de setembre de 2011.
Núm. 353/11, d'autoritzar la senyora Eva M. Sánchez Matarin I'OVP, mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local del C/ Menorca, 2, durant el període de l' 11
d’abril de 2011 fins el 30 de setembre de 2011.
Núm. 354/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2011/015 a favor de la
senyora Cristina Ortiz.
Núm. 355/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2011/013 a favor de Gas
Natural Distribución, SDG, S A.
Núm. 356/11, d’autoritzar l’OVP amb la col.locació de parades per a la venda de roses a
diferents sol.licitants, durant el dia de Sant Jordi.
Núm. 357/11, d’aprovar a la senyora Montserrat Alarcón Castaño la liquidació provisional
de la taxa per permisos d’obres no subjectes a llicències urbanístiques, per import de
16,70 euros.
Núm. 358/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2011/025 a favor de Gas
Natural, SDG, S A.
Núm. 359/11, d’autoritzar l’OVP amb la col.locació d’una parada per a la venda de plantes
i rams a la senyora Remedios Fernández Santiago, durant el dia 1 de maig
Núm. 360/11, d’autoritzar l’OVP amb la col.locació d’una parada per a la venda de plantes
i rams a la senyora Noemí Fernández Navarro, durant el dia 1 de maig.
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Núm. 361/11, de declarar extingit del contracte laboral temporal del senyor Javier Suñer
Altamirano, amb efectes del dia 2 d’abril de 2011, atesa la no reincorporació al seu lloc de
treball un cop finalitzada la llicència per assumptes propis que tenia concedida.
Núm. 362/11, de declarar extingit el contracte del senyor Oscar Ruiz Serrano amb efectes
del dia 15 de maig de 2011, atesa la reincorporació del treballador que estava substituint.
Núm. 363/11, d’accedir a la recusació formulada per la senyora Rocio Matillas Aparicio, i
nomenar diferents vocals del tribunal del les proves del concurs-oposició d’una plaça
d’operari polivalent.
Núm. 364/11, de nomenar diferents vocals del tribunal del les proves del concurs-oposició
d’una plaça d’operari polivalent.
Núm. 365/11, de declarar extingit el contracte del senyor Eloi Plans Renom amb efectes
del dia 11 de febrer de 2011, atesa la reincorporació del treballador que estava substituint.
Núm. 366/11, de justificació de la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, en
el marc del PUOSC, per les obres de reforma integral i utbanització del C/ Algarve, per
valor de 340.053,66 euros.
Núm. 367/11, d’aprovar l’expedient núm. 11/2011, de transferència de crèdit a partides
pressupostàries de l’exercici de 2011.
Núm. 368/11, 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 de juny de
2011.
Núm. 369/11, de declarar extingit el contracte de la senyora Maria Cinta Vega Alcaraz amb
efectes del dia 7 de febrer de 2011, atesa la reincorporació de la treballadora que estava
substituint.
Núm. 370/11, d’aprovar la nova creació de les partides pressupostàries amb dotació 0 pel
pressupost de 2011, a nivell orgànic, funcional i econòmic, a nivell de subconcepte.
Núm. 371/11, de signar un conveni de col.laboració amb l’Institut Federica
Montseny, per a la formació pràctica d’alumnes.
Núm. 372/11, de signar un conveni de col.laboració amb l’Institut Badia del Vallès,
per a la formació pràctica d’alumnes.
Núm. 373/11, de sol.licitud d’inclusió d’actuacions en el programa d’operacions
vertebradores 2008-2011 de diferents obres.
Núm. 374/11, de sol.licitud d’inclusió d’actuacions en el programa d’operacions
vertebradores 2004-2007 de diferents obres.
Núm. 375/11, d’aprovar convenis de col.laboració amb les escoles La Jota i La
Sardana, per import de 2.400,00 euros en ambdós casos, destinats a fomentar
activitats i objectius educatius.
Núm. 376/11, de signar un conveni de col.laboració amb l’Associació d’Integrants
de Grups Musicals per a la festa major 2011 i per la gestió de l’auditori municipal.
Núm. 377/11, d’aprovar l’acta del jurat del XIII Concurs de Cartells per a la festa
major de 2011.

21

Núm. 378/11, d’aprovar l’acta del jurat del 14è Certamen Poètic i adjudicar els
diferents premis.
Núm. 379/11, de declarar extingit el contracte del senyor Enrique González Cabrera, amb
efectes del dia 22 de febrer de 2011, atès que no ha superat el període de prova de la
relació contractual en règim laboral.
Núm. 380/11, de signar un conveni de col.laboració amb el Centre de Secundària
IES Gallecs, per a la formació pràctica d’alumnes.
Núm. 381/11, de reconèixer a la senyora Marta Rosas Llopart una antiguitat de 2 triennis,
amb efectes del mes de maig de 2011.
Núm. 382/11, de reconèixer a la senyora Noelia Manzaneda Gómez 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 maig de 2011.
Núm. 383/11, de concessió d’una bestreta per import de 400,00 euros, a la senyora Eva
Menor Cantador, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària
d’estiu de 2011.
Núm. 384/11, d’inscriure a la senyora Concepción Pascual Cerdán a la VIII Jornada
Internacional Treballant amb Pares.
Núm. 385/11, de donar complimenat a l’Acord-Transacció del procediment 408/2009 D
entre l’Ajuntament i Mapfre Automóviles, S A, i abonar-li la quantitat de 721,06 euros.
Núm. 386/11, d’aprovar l’expedient núm. 13/2011 d’incorporació de romanents de crèdits
de l’exercici 2010 a l’exercici de 2011, corresponents a despeses finançades amb
ingressos afectats.
Núm. 387/11, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 20 de maig de 2011.
Núm. 388/11, de confirmar els diferents càrrecs de confiança durant el període de pròrroga
legal dels membres de l’Ajuntament, fins a la pressa de possessió dels nous càrrecs
electes.
Núm. 389/11, de concessió d’una bestreta per import de 1.000,00 euros, a la senyora
Pilar Damián Ayala, sense interès i a compte de les retribucions dels 24 mesos següents a
la seva concessió.
Núm. 390/11, de concessió d’una bestreta per import de 330,00 euros, a la senyora Sònia
Rico Mainer, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària d’estiu
de 2011.
Núm. 391/11, d’acceptar la subvenció de 2.600,00 euros atorgada per la Diputació de
Barcelona, per dona suport a l’oficina d’equipaments esportius, i justificar la de 2.600,00
euros atorgada per l’Oficina d’Activitats esportives de l’Àrea d’Esports de la Diputació, per
dona suport a l’oficina d’equipaments esportius.
Núm. 392/11, d’aprovar un conveni de col.laboració amb l’escola Las Seguidillas,
per import de 2.400,00 euros, destinat a fomentar activitats i objectius educatius.
Núm. 393/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11029670 a diferents
titulars de vehicles, designar instructor i notificar–ho als interessats perquè en el termini de
15 dies al.leguin el que creguin convenient en la seva defensa.
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Núm. 394/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11028287 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. 395/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11028733 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. 396/11, d’aprovar la renovació de la concessió de carnets de mobilitat del transport
públic interurbà d’1 zona, a diversos sol.licitants.
Núm. 397/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Francisca Maestro Galindo.
Núm. 398/11, de disposició de les vacances d’estiu del senyor Oscar Garcia
Bastida.
Núm. 399/11, d’estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per
la senyora Mari Carmen Díaz Garcia, i abonar-li la quantitat de 788,05 euros en
concepte d’indemnització pels danys soferts a causa de les goteres en la seva
parada del mercat municipal.
Núm. 400/11, de declarar extingit el contracte del senyor Rubén Díaz Díaz amb efectes del
dia 13de maig de 2011, atesa la reincorporació del treballador que estava substituint.
Núm. 401/11, d’aprovar el reconeixement d’obligacions per import de 15.329,48 euros
corresponents a la compra de 2.000 targetes T10 1zona.
Núm. 402/11, d’aprovar la relació de documents de despeses fase D i AD núm. 13/2011,
per import de 2.401,93 euros, i fase ADO núm. 20/2011 per import de 122.357,93
euros, tramesos per les diferents àrees gestores de les despeses.
Núm. 403/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT.
Núm. 404/11, de disposició de les vacances del senyor José Antonio Martínez Pedrero.
Núm. 405/11, d’acceptar els ajuts inclosos en el programa PUOSC 2004-2007 i destinarlos a l’obres de reforma del soterrani del centre cívic.
Núm. 406/11, de contractar un total de trenta joves mitjançant contractes de formació a
temps complert, en el marc del programa NCNO Badia del Vallès, i que s’integraran dins la
Casa d’Oficis.
Núm. 407/11, de practicar liquidació dels havers de diferents treballadors del Pla
d’Ocupació que han finalitzat el seu període contractual.
Núm. 408/11, d’acceptar la subvenció de 45.120,00 euros, atorgada per la Diputació de
Barcelona, i destinada a la realització de l’actuació Dispositiu Integral de Millora de
l’Ocupabilitat.
Núm. 409/11, d’autoritzar a l’INCASÒL un gual per la promoció de 42 habitatges i 54
places d’aparcament al carrer Eivissa.
Núm. 409/11, d’autoritzar a l’INCASÒL un gual per la promoció de 30 habitatges al carrer
Oporto.
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Núm. 410/11, d’aprovar la renovació de la concessió de carnets de mobilitat del transport
públic interurbà d’1 zona, a diversos sol.licitants.
Núm. 411/11, de variacions de la nòmina del personal, corresponents al mes de maig de
2011.
Núm. 412/11, de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents persones, per
les causes que en cada cas s’acredita, durant el període del 29 d’abril al 30 de maig de
2011.
Núm. 413/11, d’acceptar una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, per import
de 6.907,20 euros, i destinada a suport d’ajuts d’urgència social per a l’any 2011.
Núm. 415/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2011/020 a favor de la
Comunitat de Propietaris del C/ Algarve, 3.
Núm. 416/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2011/027 a favor de la
Comunitat de Propietaris de l’av. Mediterrània, 24.
Núm. 417/11, d’autoritzar l’OVP a l’empresa ARS PIROTÈCNIA, S L, per a la venda de
productes pirotècnics entre els dies 17 al 23 de maig.
Núm. 418/11, d’incoar expedients sancionadors segons la relació 11030904 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. 419/11, de avocació de l’alcaldessa de la delegació atorgada a favor de la
Junta de Govern Local en la Resolució núm. 568/09, d’1 de juliol de 2009.
Núm. 420/11, d’autoritzar l’OVP al senyor José Antonio Montero Nogueira, per a la venda
de begudes, mitjançant remolc, a la revetlla de San Joan.
Núm. 421/11, d’autoritzar l’OVP durant els dies de la festa Major, a diferents sol.licitants.
Núm. 422/11, de reconèixer al senyor Juan Manuel Zaera Gracia una antiguitat de 12
triennis, amb efectes del mes d’abril de 2011.
Núm. 423/11, de reconèixer al senyor José Antonio Domínguez Esteve una antiguitat d’un
trienni, amb efectes del mes de maig de 2011.
Núm. 424/11, de concessió d’una bestreta per import de 700,00 euros, a la senyora Marta
Vicens Núñez, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària d’estiu
de 2011.
Núm. 425/11, de prorrogar les contractes laborals del personal directiu i docent del
projecte NCNO Badia del Vallès fins el dia 13 d’octubre de 2011.
Núm. 426/11, de contractació del senyor Rubén Diaz Diaz, amb la categoria d’oficial de
manteniment-conserge, mitjançant contracte laboral per interinitat, per tal de cobrir la
vacant accidental per situació de baixa mèdica del senyor Ginés Sánchez Amo, no abans
del dia 26 de maig de 2011 i fins la reincorporació del treballador substituït.
Núm. 427/11, 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 maig de 2011.
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Núm. 428/11, d’aprovar la relació de documents de despeses fase D i AD núm. 14/2011,
per import de 123.387,78 euros, i fase O i ADO núm. 23/2011 per import de 270.037,89
euros, tramesos per les diferents àrees gestores de les despeses.
Núm. 429/11, de declarar extingit el contracte del senyor Francisco José Florido Vázquez,
amb efectes del dia 26 de maig de 2011, atesa la reincorporació del treballador que
estava substituint.
Núm. 430/11, de prorrogar per un any el conveni de col.laboració amb l’Associació Llar
d’Avis, fins el 28 de maig de 2012.
Núm. 431/11, d'aprovar I'expedient núm. 14/2011, de generació de crèdits a
partides pressupostàries de l' exercici de 2011.
Núm. 432/11, d’aprovar el pla de seguretat de les obres de “Reforma del Casal de Joves
Fase I”, presentat per l’empresa Inteango, S L.
Núm. 433/11, de reconeixement del grau personal en el nivell que cada cas corresponent,
de diferents funcionaris que ho han sol.licitat.
Núm. 434/1O, de delegar les facultats per a prestar consentiment matrimonial a
favor de la regidora Montserrat Domínguez Garcia.
Núm. 192/11, d’estimar la reclamació patrimonial presentada pel senyor Antonio
Molina Hidalgo, i abonar-li la quantitat de 55,00 euros en concepte d’indemnització
per la rotura d’un anorak.
Núm. 436/11, d’aprovar al senyor Juan M. Salamanca Cañete la liquidació provisional de la
taxa per permisos d’obres no subjectes a llicències urbanístiques, per import de 16,70
euros.
Núm. 437/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2011/030 a favor de la
Comunitat de Propietaris del C/ Saragossa, 6.
Núm. 438/11, d'autoritzar el senyor José Alburquerque Hernández I'OVP mitjançant
la instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Burgos, 2, durant el període de l' 1
de juny de 2011 fins el 30 de setembre de 2011.
Núm. 439/11, d'autoritzar la senyora Mónica Priego Hernández I'OVP mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Costa Brava, 8, durant el període de
l' 1 de juny de 2011 fins el 30 de setembre de 2011
Núm. 440/11, d’autoritzar a Shiva Vallès Group I'OVP mitjançant la instal.lació de
terrassa, davant el local situat al C/ dels Infants, s/n, durant el període de l' 1 de
maig de 2011 fins el 30 de setembre de 2011
Núm. 441/11, d'autoritzar el senyor Felipe Requena Castro I'OVP mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Costa Brava, 8, durant el període de
l' 1 de juny de 2011 fins el 30 de setembre de 2011.
Núm. 442/11, d’aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 01/2011,
corresponents a ingressos per liquidacions de rebut i d’ingrés directe, així com
certificacions de descobert de tributs i preus públics.
Núm. 443/11, d’aprovar la relació comptable d’ingressos núm. 1101/2011,
corresponents a recaptació de multes de circulació per sancions imposades.
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Núm. 444/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Hassan Er Raihani.
Núm. 445/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Susana Angela Olmo Díaz.
Núm. 446/11, de modificar el full de salari del senyor Oscar Gacia Bastida, incorporant la
liquidació d’havers fins el 31 de maig de 2011.
Núm. 447/11, d’aprovar diferents documents AD negatius, corresponent a quota patronal
de la Seguretat Social per reintegrament d’imports de baixes d’Incapacitat Temporal de
diferent personal.
Núm. 448/11, d’aprovar la relació de documents de despeses fase D i AD núm. 15/2011,
per import de 2.579,34 euros, i fase O i ADO núm. 24/2011 per import de 59.148,26
euros, tramesos per les diferents àrees gestores de les despeses.
Núm. 449/11, de concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució, modalitat titular no conductor, a favor de la senyora Dulce Nombre Madero
Santiago.
Núm. 450/11, d’efectuar diferents variacions, per moviments produïts un cop
confeccionada la nòmina del personal.
Núm. 451/11, d’adjudicar a Baença Espectacles S L la contractació d’una orquestra
per la revetlla de Sant Joan, per import de 4.720,00 euros.
Núm. 452/11, d’estimar la reclamació patrimonial presentada pel senyor José
Corredor Aldea, i abonar-li la quantitat de 1.500,00 euros en concepte
d’indemnització pels danys soferts a causa d’una caiguda en l’av. Cantàbric.
Núm. 453/11, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 8 de juny de
2011.
Núm. 454/11, de dur a terme el servei de recollida i captura de gossos i gats,
mitjançant el procediment de contracte menor, amb la “Lliga protectora d’animals
de Sabadell”, per un import de 15.000 euros i 2.700 euros d’IVA.
Núm. 455/11, d’inscriure la senyora Immaculada Moyano Murillo al curs de formació
“Introducció a la pedagogia sistèmica”.
Núm. 456/11, de contractació de la senyora Gemma González Punzano, amb la categoria
de tècnica d’Ocupació, mitjançant contracte laboral per obra o servei determinats, no
abans del dia 1 de juny de 2001 i fins el 31 de desembre de 2011.
Núm. 457/11, de justificar diferents subvencions atornades per la Diputació de Barcelona,
referents a temes de Benestar Social.
Núm. 458/11, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 8/2011, atesa la
sol.licitud de la senyora Ana del Carmen López Cordero, a causa de haver sofert una
caiguda a la via pública.
Núm. 459/11, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 9/2011, atesa la
sol.licitud de la senyora M. del Mar Encinas Gámez, a causa de haver sofert una caiguda a
la via pública.
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Núm. 460/11, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 4/2011, atesa la
sol.licitud presentada per INTHER PARTNER ASSISTANCE SERVICIOS ESPAÑA, SA, en
representació del senyor Veselin Tomov Lazarov, per perjudicis en el sinistre del dia
19/10/2011.
Núm. 461/11, d’incoació d’expedient de responsabilitat patrimonial 5/2011, atesa la
sol.licitud presentada per INTHER PARTNER ASSISTANCE SERVICIOS ESPAÑA, SA, en
representació del senyor Miguel Cano Prieto, per perjudicis en el sinistre del dia
19/10/2011.
Núm. 462/11, de practicar liquidació dels havers corresponents al mes de maig del
senyor Oscar Ruiz Serrano.
Núm. 463/11, de subscriure un conveni de col.laboració amb la Federació ECOM
per import de 1.500,00 euros, destinat a afavorir la integració social de les
persones amb discapacitat.
Núm. 464/11, de composició de la Mesa de contractació de les obres de pavimentació de
l’aparcament provisional de l’av. Mediterrània, mitjançant procediment obert.
Núm. 465/11, de desestimació dels recursos presentats de diferents expedients
sancionadors, confirmar les sancions imposades, i notificar-ho a l’ORGT.
Núm. 466/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Francisco Castro López.
Núm. 467/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Hamid Mellal.
Núm. 468/11, de concessió de llicència urbanística núm. 2011/040 a favor de
MERCADONA, S A.
Núm. 469/11, d’aprovar al senyor Cecilio Marin Mesa la liquidació provisional de la taxa
per permisos d’obres no subjectes a llicències urbanístiques, per import de 16,70 euros.
Núm. 470/11, de concessió d’una bestreta per import de 150,00 euros, al senyor
Francisco José Noya Escribano, sense interès i a compte de les retribucions de la
mensualitat de juny de 2011.
Núm. 471/11, d’acordar la represa de la tramitació del procediment disciplinari incoat amb
data 26 de gener de 2011 aun funcionari de l’Ajuntament.
Núm. 472/11, d'autoritzar la senyora Bàrbara Rosa de la Cruz I'OVP mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local del carrer Oporto, 3, durant el període de l' 1
de juny de 2011 fins el 30 d’octubre de 2011.
Núm. 473/11, d'autoritzar la senyora Carmen Garcia Barba I'OVP mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local de la Plaça Major local 10, durant el període
de l' 1 de juny de 2011 fins el 30 de novembre de 2011.
Núm. 474/11, de donar de baixa del padró del mercat ambulant, el senyor Gabriel Royo
Batalla com a titular de la parada núm. 64-65, amb efectes del dia 1 de juliol de 2011.
Núm. 475/11, de donar de baixa del padró del mercat ambulant, la senyora Pilar Giménez
Giménez com a titular de la parada núm. 67, amb efectes del dia 1 de juliol de 2011, i
donar d’alta el senyor Luis Muñoz Giménez.

27

Núm. 476/11, de desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada
per la senyora Mercedes Botana Donado, en relació als danys soferts pel seu gos,
per no existir relació de causalitat entre els fets ocorreguts i l’actuació de la
Corporació.
Núm. 477/11, d’adjudicar a Baença Espectacles S L la contractació d’un mòdul de
mediambient, per import de 584,10 euros.
Núm. 478/11, d’estimació dels recursos presentats de diferents expedients sancionadors,
anul.lar les sancions, i notificar-ho a l’ORGT.
Núm. 479/11, d’estimació dels recursos presentats de diferents expedients sancionadors,
anul.lar les sancions, i notificar-ho a l’ORGT.
Núm. 480/11, d’adjudicar a Bahia Landia, S L la contractació del lloguer de 2
inflables i un joc de llits elàstics per a la festa major, per import de 1.829,00 euros.
Núm. 481/11, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privatiu de la plaça d’aparcament
núm. 85, a favor de la senyora Marina Hernández do Carmo, fins el 18 de juny de 2053.
Núm. 482/11, d’autoritzar a Servando Cárdenas, S L el traspàs del local comercial
núm. 5, situat a l’av. Via de la Plata, 9, a favor del senyor Daniel Orlando Delgado,
per desenvolupar l’activitat d’acadèmia d’anglès.
Núm. 483/11, d’autoritzar a Pisos Ibiza, S L el traspàs del local comercial núm. 115,
situat a l’av. Eivissa, 2, a favor de la senyora Jessica Bautista Sánchez, per
desenvolupar l’activitat d’acadèmia d’alimentació i accesoris d’animals domèstics.
Núm. 484/11, d’adjudicar a Medir Flash, S L la contractació d’un rocòdrom i una
tirolina per a la festa major, per import de 1.711,00 euros.
Núm. 485/11, de practicar liquidació dels havers dels diferents regidors que finalitzen el
seu mandat el dia 10 de juny de 2011.
Núm. 486/11, d’estimar la reclamació patrimonial presentada per la senyora
Dolores Nicolás Fernández, i abonar-li la quantitat de 753,50 euros en concepte
d’indemnització pels danys soferts per la seva filla a causa d’un atasc en la guia de
la tirolina del parc infantil de l’av. Cantàbric, 17-19.
Núm. 487/11, d'autoritzar la senyora Josefina Giral Perelló l’OVP mitjançant la
instal.lació de terrassa, davant el local de l’av. Mediterrània, 28, durant el període de
l' 1 de juny de 2011 fins el 31 d’agost de 2011.
Núm. 488/11, d’aprovar i subscriure un conveni de col.laboració per a la formació
pràctica en centres de treball, amb el Centre de Secundària Institut de Badia del Vallès.
Núm. 489/11, d’aprovar un conveni de col.laboració amb l’Institut Badia del Vallès per
import de 1,700,00 euros, i destinat a fomentar activitats amb finalitat i objectius
educatius.
Núm. 490/11, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda,
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Jaquad Mataoui.
Núm. 491/11, d’autoritzar la concessió d’una reserva d’aparcament a la senyora
Dulce Nombre Morales Rodríguez. davant el seu domicili de l’av. Eivissa, 10.
Núm. 492/11, de disposició de les vacances anyals del personal de l’Ajuntament.
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Núm. 496/11, d’aprovar l’expedient núm. 154/2011, de transferència de crèdit a partides
pressupostàries de l’exercici de 2011.
Núm. 497/11, d’aprovar la relació de documents de despeses fase D i AD núm. 16/2011,
per import de -32.888,33 euros, i fase ADO núm. 25/2011 per import de 51.989,08
euros, tramesos per les diferents àrees gestores de les despeses.
Núm. 498/11, de dur a terme el servei de Pla estratègic d’ocupació i promoció econòmica
a Badia del Vallès, mitjançant procediment de contracte menor, amb el contractista
Innovación y Consultoría en Políticas Públicas, per un import de 8.200,00 euros i 1.800,00
euros d’IVA.
Núm. 499/11, de variacions de la nòmina de personal, corresponetns al mes de maig de
2011.
Núm. 500/11, d’autoritzar a la companyia Marton Show a fer ús de la sala d’actes de
l’Auditori Municipal el dia 16 de juny de 17,00 a 22,00 hores.
Intervé seguidament la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “D’una
banda m’agradaria saber com es que a la Resolució núm. 188 i la 202 s’aproven partides
pressupostàries amb dotació 0, imagino que serà per temes administratius, però m’agradaria
saber una mica quins son els motius per obrir aquestes dues aportacions.
La Resolució núm. 218 ja s’ha comentat a la Junta de Portaveus i ja s’ha aclarit, moltes
gràcies.
La Resolució núm. 239 fa al.lusió a diferents conceptes de nòmina de personal, però
m’agradaria disposar de més informació al respecte, o com a mínim tenir un breu detall sobre
quins son aquests moviments en concret.
La Resolució núm. 243 que es diu que es justifiquen diverses subvencions atorgades per
l’Oficina d’Activitats Esportives de l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona, i pregaria
poder disposar d’una relació detallada de quines son aquestes diverses subvencions, quantia i
despesa. O sigui no despesa sinó en què s’ha invertit.
D’altra banda hi ha una Resolució que m’ha cridat l’atenció, que és la número 267, on es
concedeix una bestreta a un ex regidor de la casa, en concepte de les retribucions de la paga
extraordinària d’estiu. I m’ha sorprès. Bàsicament perquè desconeixia que els regidors
tinguessin paga extraordinària d’estiu, i no se...el primer que he pensat es que potser això ho
tenim en el Ple d’ara, però que es va aprovar en el mes d’abril, però ho pregunto per si de cas.
Perquè una cosa que ens hauríem de plantejar ja es que les Resolucions d’Alcaldia quan
acumulen tants mesos, s’hauria de posar una mica de data, o com a mínim contextualitzarles. Estem parlant del mes d’abril, de maig, de quan estem parlant. Perquè al mes de juliol
aquesta Resolució crida l’atenció si més no.
Després m’agradaria rebre una mica més d’informació sobre la Resolució 285 que es una
responsabilitat patrimonial de 400,00 euros, i la Resolució núm. 325 on l’Ajuntament accepta
una subvenció del Consorci d’Ocupació per l’import de 12.000 euros, i m’agradaria també
rebre la relació que he demanat per la subvenció anterior d’Esports.
I per últim, la Resolució núm. 332, on assigna un conveni de col.laboració amb la Universitat
Autònoma. M’agradaria també rebre una mica més d’informació al respecte”.
Intervé seguidament el Sr. Eusebio Argueta Chica, regidor del grup municipal d’ICV-EUiA,
que diu: “Con la Resolución 272, que es relativa a subsanar el presupuesto de las reformas
de la Biblioteca. Te veo sorprendido. A ver...si, si. Pues me gustaría saber un poco que ha
pasado, si se ha disparado el tema o que ha pasado aquí, que no queda claro al menos en
la Resolución.
En relación a una de las Resoluciones que ha hecho referencia Marta, pues hay varias de
estas de reclamaciones patrimoniales, y yo lo que quiero hacer aquí en este punto es una
llamada de atención, que todas son por reclamaciones de caídas en la via pública. La via
pública está un poco fastidiada, las aceras rotas, y la gente se va cayendo mucho y ya nos
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está costando un buen pellizco. Son 5 ó 6 resoluciones que hay reclamaciones
patrimoniales.
Con relación a la Resolución 33, que es la firma de un convenio con unos vecinos de la
Costa Brava núm. 8 sobre el tema del wifi, pues me gustaría tener una copia del convenio.
Simplemente esto.
En la Resolución 452...es que da la casualidad que yo había hecho un comentario antes, pero
es que una Resolución de una reclamación patrimonial, de la 452 de la calle Cantábrico, y ya
quedaría incluida en el comentario que he hecho antes esta Resolución.
Vamos a la 484 que es adjudicar la contratación de la instalación de una tirolina. Me gustaría
saber de que va el tema este”.
A continuació pren la paraula el Sr. Sergio Escribano, regidor del grup municipal de l’AEB,
que diu: “Nosaltres voldríem aclarir la 188, que ja ha comentat la representant de CiU...la
188, que també ha demanat la Marta Figueras un aclariment al respecte. Veiem que son
dues partides creades per al tema de rènting de vehicles, i per al tema de carburants
d’esports, però voldríem un aclariment de perquè es creen aquestes partides
pressupostàries amb 0 euros.
Després, tot i que s’ha parlat a la Junta de Portaveus sobre el tema de l’expedient a un
treballador de la casa, un funcionari de la casa, nosaltres hem estat mirant l’expedient i
veiem que l’instructor del cas demana no emetre una resolució final fins que el Jutjat que
porta el cas, de Cerdanyola, emeti la seva sentència. Voldríem una aclaració, si això està
fet, en quin moment està, perquè al principi l’instructor del cas de la Diputació diu que no
emetrà una resolució final fins que no tingui la resolució judicial. Estem parlant de la 218 i
la 294.
De la 239 també haig de dir que els expedients que falta no he pogut consultar...de la 239,
que era les variacions de nòmina del personal, i no estava la documentació.
Voldríem, no cal que sigui avui, però voldríem informació sobre els plans d’ocupació, sobre
el projecte d’Impuls, estem parlant de la Resolució 329. Voldríem un informe sobre el que
s’està fent, i si hi ha algun tipus de valoració d’allò que s’està fent als plans d’ocupació
pels quals s’ha contractat una sèrie de persones per 6 mesos, un total de 13 sinó
m’equivoco.
I sobretot voldríem informació sobre les funcions que s’han atribuït a l’agent de vigilància
mediambiental. Nosaltres hem insistit amb varis debats sobre els pressupostos en la
creació d’aquesta figura a l’Ajuntament, i voldríem saber quines funcions se li han atribuït a
aquesta agent de vigilància mediambiental contractada arrel dels plans d’ocupació del
Projecte Impuls. Resolució 329.
De la Resolució 361 voldríem saber si se’n sap alguna cosa del senyor Javier Suñer,
treballador de la casa, en la Resolució 391 se li acomiada per no haver-se incorporat a la
feina, i voldríem saber si se sap alguna cosa, sinó és ara, quan sigui possible.
També voldríem, igual que volem informació sobre el Projecte Impuls dels plans d’ocupació,
més informació també sobre la Resolució 406, que bàsicament es sobre la casa d’Oficis de
Badia, i es veu que s’ha contractat 30 joves per a introduir-los a diferents mòduls de
formació, monitors de lleure, rehabilitació d’edificis, instal.ladors, per un total de 6 mesos, i
voldria informació, si això s’ha acabat o està encara en funcionament, i una mica de què va
això, i exactament com s’ha procedit per a la selecció d’aquesta gent per fer els plans
d’ocupació.
I després, de la Resolució 419, veiem que l’alcaldessa s’ha avocat una sèrie de
competències que tenia la Junta de Govern Local, passa que a la Resolució de l’expedient
no està detallat quines son aquestes competències que abans eren de la Junta de Govern
Local i que ara té l’alcaldessa, i voldríem si pot ser ara i sinó quan sigui possible, un
aclariment de quines son aquestes competències que l’alcaldessa ha sol.licitat tenir perquè
no hagi de passar, suposo, per la Junta de Govern Local. Només suposo”.
L’alcaldessa diu: “Abans de contestar només fer un aclariment. Les competències les té
l’alcaldessa i les delega a la Junta. Es a dir, la competència és de l’Alcaldia, que la delega a
la Junta. De vegades es fan avocacions perquè si hi ha un tema, que no hi ha Junta com
és el cas, que hem trigat dues setmanes en fer la primera Junta, avoquem la delegació per
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fer la Resolució que calgui. Normalment solen ser documents comptables. La majoria
d’ocasions. Però la competència no es que la tingui la Junta de Govern i l’alcaldessa digui
per l’article 23 que se la queda. No”.
A continuació pren la paraula el Sr. Sergio Escribano, regidor del grup municipal de l’AEB,
que diu: “Llavors un aclariment, un detall de quines han sigut aquestes competències en
aquest moment concret”.
L’alcaldessa diu: “Hi ha un seguit de preguntes que tenen a veure amb expedients que
m’imagino que s’hauran de mirar abans de donar la informació. Jo passaria a contestar el
tema de l’expedient sancionar del treballador. Quan vostè diu que estava pendent de
resolució per una sentència del Jutjat de Cerdanyola, havia un procediment obert, que en el
moment que no s’ha fet cap tipus d’acusació particular per part de l’Ajuntament, s’ha
quedat arxivat. En el moment que s’ha arxivat la causa penal, ha continuat l’expedient
disciplinari.
Passaríem a contestar. La majoria de les coses que s’ha demanat son informes i relacions
de subvencions, quanties i conceptes de la subvenció d’esports, el tema de la bestreta del
senyor Sanuy ja ha estat contestat. Els informes de la responsabilitat patrimonial també
s’hauran de donar per escrit, perquè no tenim en el cap totes els expedients de la casa”.
Seguidament pren la paraula la senyora Raquel Gràcia, tinenta d’alcaldessa de Acció Social
i Cultural, que diu: “Només contestar la demanda de la senyora Marta Figueras sobre el
conveni de col.laboració amb la Universitat Autònoma. Es el conveni pel Projecte Campus
Ítaca que fan els alumnes de secundària, 8 alumnes de secundària de Badia. Com ha dit
l’alcaldessa ja passarem el que heu demanat en un informe més detallat de subvenció i del
tema de la Casa d’Oficis. Només aclarir que és diferent la Casa d’Oficis dels plans
d’ocupació, son contractacions diferents i projectes diferents. Passarem una valoració de
l’Escola d’Oficis i només era per aclarir això, que no son els plans d’ocupació, que son
coses diferents”.
L’alcaldessa diu: “Contestar al Sr. Argueta que la contractació del rockodrom i de la tirolina
van ser coses que van estar a la Festa Major al parc Joan Oliver. Son contractacions de
Festa Major, i es podia veure la tirolina, era molt visible, i el rockodrom també.
El tema de la Biblioteca ja li passarem l’informe, però es un error material, si fos una
ampliació del pressupost, posaria ampliació del pressupost. No posa ampliació del
pressupost sinó error material, i és un error com el seu nom indica. Quin error? Ja és el que
mirarem. De tota manera, informar els regidors i regidores que els expedients estaran al
seu abast, i podran consultar-los en el moment en el que considerin per veure aquestes
dades, que facilitarem des de l’equip de govern, però hi ha d’altres que es poden consultar
mirant els expedients.
El tema de la responsabilitat patrimonial ja informarem també per escrit. Agafem la llamada
de atención del Sr. Argueta, li passarem també el tema del conveni amb la Comunitat de
Propietaris del tema wifi. De tota manera, aquestes coses ja estan informades. El tema del
conveni amb la comunitat de propietaris, des del procés embrionari de l’estat de la qüestió.
No només des del procés en el que es signa el conveni, sinó de totes les converses que
van haver-hi amb una comunitat, amb una altra, es va donar informació amplia sobre
aquest tema.
No se si algú vol contestar o ho passarem por escrit. Doncs passarem a precs i preguntes”.

2. PRECS I PREGUNTES
La senyora Marta Figueras, regidora del grup municipal de CiU, fa dues preguntes:
2.1 Informació sol.licitada
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Per part del nostre grup dos temes. En el mes de juny vam fer una instància demanant tot
un seguit d’informació que encara no ens ha arribat, i jo aquest mes he tornat a fer la
instància, aquest cop via telemàtica que veig que hi ha millor registre, però segueix sense
arribar-me la informació. Per tant, ara ho manifesto en el Ple, donat que han passat els 30
dies pertinents de marge. Vaig demanar una relació de les despeses de la Nit de l’Esport,
amb la subvenció que suposo, imagino, i segur que si, que vam rebre per part de la
Diputació, per poder donar cobertura a tot això, i també vaig demanar relatiu a esports, la
memòria d’enguany de l’esport escolar, donat que l’any passat se’ns va fer arribar després
de demanar-ho també, i aquest cop es que no tinc constància de que se’ns hagi ni tan sols
informat sobre aquesta qüestió. Si m’equivoco em rectifiquen, eh? Però m’agradaria rebre
informació al respecte. Això d’una banda.
2.2 Avaria Escola Les Seguidilles
Després, de l’altra, va aparèixer una notícia a la web municipal, segons la qual el dijous 30
de juny es sol.lucionava una avaria a l’escola Les Seguidilles, per trencament d’un tub de
fibrociment, i aquesta notícia al web juntament amb la queixa d’alguns ciutadans que
manifestaven la seva preocupació per com s’estava executant l’obra, donat que pel que es
veu l’escola estava oberta perquè devia coincidir amb algun període de preinscripció
d’alguna cosa, el cas es que podia haver-hi moviment d’entrada i sortida de personal. El
cas es que bé, tota aquesta actuació a nosaltres ens ha generat un seguit de preguntes
que m’agradaria fossin respostes, donat que fibrociment és uralita., i donat que abans hem
tingut del representant de l’Associació de Veïns de pisos i blocs estrella, apel.lant a tota la
problemàtica de la uralita, l’amiant i demès, a mi m’agradaria saber d’una banda quina es
l’antiguitat aproximada d’aquesta tuberia que estava avariada i que es va arranjar. De
l’altra, m’agradaria saber quina es la supervisió tècnica que va tenir aquest treball.
M’agradaria saber també quines son les mesures de prevenció que es van dur a terme per a
evitar que els ciutadans es veiessin afectats per inhalació de pols, possibles cops, etc. I per
últim, quin tractament se li va donar als residus generats per l’obra, i on es van tirar les
restes de l’obra i qui va supervisar el tractament d’aquests residus. Suposo que tot això
son qüestions tècniques que no poden ser resoltes en el Ple, però els emplaço a que em
puguin respondre amb breu. Moltes gràcies”.
A contiuació el Sr. Joquim Jesús Duran Redondo, regidor del grup municipal de l’AEB, fa
un prec i una pregunta.
2.3 Alliberament ingressos
El prec vindria a dir que ens agradaria que a la propera Comissió Informativa d’Economia,
com ja vam manifestar, hi hagués una proposta ferma per a dur al Ple del mes de setembre
el que ja es va parlar en alguna reunió de Junta de Portaveus i des de l’AEB vam
manifestar a l’anterior Ple, en el sentit que els diners que abans cobrava l’equip de govern
essent 11 persones que ara son 7, hi havia un alliberament de diners fins a final d’any
doncs aquests diners es destinessin a algun pla de foment de l’ocupació de la nostra ciutat
que bona falta fa. Aquest seria el prec, perquè de cara al mes de setembre puguem tenir
una destinació clara en l’ocupació d’aquests diners que deixaran de cobrar aquests
regidors. Aquest era el prec.
2.4 Urgències CAP
I referent a la pregunta, en nom de l’AEB i recollint la inquietud de les persones reunides
des de fa 9 nits al CAP de Badia, demanaríem a l’equip de govern si sap res sobre una
possible reducció al mes d’agost de les urgències de la franja de 20 a 24 hores.
L’alcaldessa diu: “Les peticions d’informació ja m’encarregaré com sempre de que les facin
arribar. I el tema de l’informe sobre les obres doncs també li farem arribar. Evidentment no
tenim aquesta informació ara. Agafem el prec, i el tema de la reducció no tenim constància
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oficial de que es produeixin. Ara, què passin? Doncs no ho se, espero que no. Però no
tenim constància oficial, hores d’ara no se’ns ha comunicat en qualsevol cas”.
L’alcaldessa cedeix la paraula al Sr. Joquim Jesús Duran Redondo, regidor del grup
municipal de l’AEB, que diu: “Si l’Ajuntament no te informació oficial, demanaríem que
oficialment l’Ajuntament demanés si hi ha alguna cosa al respecte. Gràcies”.
L’alcaldessa diu: “Si, si que ho farem”.
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan
son les vint hores i trenta-cinc minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono
fe.

Vist i plau
L’alcaldessa,
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