
10/2014 
 
ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA  CELEBRADA  PEL  PLE  MUNICIPAL  DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2014
 
 
Badia del Vallès, 27 de novembre de 2014
 
El Ple de la corporació quan son les divuit hores i deu minuts, es  reuneix a la sala de 
sessions de l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la  presidència de la  
Sra. Eva Menor Cantador.
 
Hi concorren els regidors següents:
 
Sra. Raquel Gracia Peral PSC
Sra. Montserrat Jiménez Molina             PSC
Sra. Montserrat Carbonell Rosell             PSC
Sr. Antonio Sabariego Guerrero               PSC
Sr. Antonio Rodríguez Yañez                   PSC      
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo           AEB
Sra. Cristina Fábregas Moreno AEB
Sr. Juan Carlos Santervás García              AEB
Sra. Montserrat Montañes Navarro            AEB
Sra. Antonia Escrivà Castellanos                 PP
Sr. Eusebio Argueta Chica                 ICV-EUiA
Sra. Carme Mateu i Sala                           CiU
Sr. Raul Ortiz Parra                                  PXC
 
Excusen la seva assistència el senyor Juan Antonio Lancho Aceituno i el senyor Rafael 
Muñoz Contreras. 

No assisteix la senyora Saray Muñoz Contreras.
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll  Gaudéns que certifica, i  l’interventor 
senyor Raúl López Borras. 

Una vegada verificada per la secretària  la  vàlida constitució del  Ple, donat que es 
compleix l’assistència mínima d’un terci  del  número legal de membres,  l’alcaldessa 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent. 
Ordre del dia:

I PART DISPOSITIVA 

1. Acta de la sessió anterior 

2. Protocol de l'Ajuntament de Badia del Vallès per a la prevenció, la intervenció i 
l'eradicació de l'assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual en 
l'àmbit laboral (expte. 1101/2014) 

3. En defensa i suport als clubs esportius de base (expte. 1132/2014) 

4. Aprovació inicial  de l'ordenança municipal Reguladora de l'expedició de targetes 
d'armes i de la seva utilització (expte. 1126/2014) 
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5. Pel rebuig a les polítiques d'eliminació de dotacions i constrenyiment pressupostari 
en Sanitat (expte. 1110/2014) 

6. Assumptes sobrevinguts 

II CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL 

1. Donar compte de les resolucions d'alcaldia 
2. Precs i preguntes

I. PART DISPOSITIVA

1. ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR

S'aprova sense necessitat de lectura l'acta de la sessió ordinària celebrada pel Ple i 
que va tenir lloc el 30 d'octubre de 2014, atès que tots els membres del consistori 
disposaven del text.

2. PROTOCOL DE L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS PER A LA PREVENCIÓ, 
LA INTERVENCIÓ I  L’ERADICACIÓ DE L’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC, SEXUAL, 
PER RAÓ DE SEXE O ORIENTACIÓ SEXUAL EN L’ÀMBIT LABORAL

S’aprova per unanimitat acordar el següent:

I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1101/2014, relatiu al Protocol de l’Ajuntament de Badia del Vallès 
per a la prevenció, la intervenció i l’eradicació de l’assetjament psicològic, sexual, per 
raó de sexe o orientació sexual en l’àmbit laboral

 

II. Relació de Fets

1. Atenent a la necessitat de fer efectiva la missió de vetllar i impulsar el compliment de 
les polítiques d'igualtat de genere i a la no discriminació pel personal al servei de les 
administracions  públiques,  per  tal  de  prevenir  i  detectar  els  casos  d'assetjament 
sexual, tot això a l´empara de la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista i de la Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, i amb l´objectiu d'establir eines per a la intervenció 
en casos d'assetjament sexual en l´àmbit del lloc de treball.

2. Així mateix es fa necessari el garantir la protecció en matèria d'assetjament laboral, 
a l´empara de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

3. Durant el període d'elaboració del document que es presenta al ple municipal, que 
en  sessió  ordinària  es  celebra  el  proper  27  de  novembre,  han  participat  diferents 
tècniques de l´àmbit  d'igualtat  de l´àrea d'acció social  i  cultural,  els i  les persones 
integrants en els diferents òrgans unitaris de representació dels i  les treballadors i 
treballadores, funcionaris i funcionàries de l´ajuntament de Badia del Vallès, així com el 
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servei de recursos humans i prevenció de riscos, impulsor d´aquest document, tots 
plegats vam fer evolucionar el document inicial, que preveia que el protocol abastés l
´àmbit de protecció a l´assetjament sexual, per raó de sexe o orientació sexual, a fi de 
que  donés  resposta  també  a  aquells  casos  que  es  poguessin  produir  en  matèria 
d'assetjament psicològic en l´àmbit laboral.

III. Fonaments de dret

1r.  Atès el  que disposa l´article 1,  2 i  3  de la  Directiva 2002/73/CE del  Parlament 
Europeu i del Consell de 23 de setembre de 2002, relativa a l´aplicació del principi 
d'igualtat de tracte entre homes i dones pel que fa a l´accés a l´ocupació, a la formació 
professionals i a les condicions de treball, que substitueix i modifica el text de diversos 
articles de la Directiva 76/207/CEE, es defineix l´assetjament com:

“La situació on es produeix un comportament no desitjat relacionat amb el sexe d´una 
persona, amb el propòsit o l´efecte d'atemptar contra la dignitat de las persona i de 
crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu”.

I l´assetjament sexual, es defineix com:

“La situació en la qual es produeix qualsevol comportament verbal, no verbal oi físic no 
desitjat, d'indole sexual amb el propòsit o l´efecte d'atemptar contra la dignitat d'una 
persona, especialment, quan es crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant 
o ofensiu”. 

2n. Atès el que disposen els articles 1.1, 9.2, 14, 18.1, 35.1 i 53.2 de la Constitució 
Espanyola en els que es tutelen els drets fonamentals a la igualtat, integritat física, a 
no ser discriminat per raó de sexe, naixement, raça, religió o opinió o qualsevol altra 
condició personal o social, al honor i a la pròpia imatge Atès el que disposa la Llei 
62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social, que 
recull  la  definició  d'assetjament  establerta  per  la  referida  Directiva  2002/73/CE, 
incloent  totes  aquelles  conductes  no  desitjades relacionades amb l´origen  racial  o 
ètnic,  la  religió  o  les conviccions,  la  discapacitat,  l'edat  o  l´orientació  sexual  d'una 
persona, amb l´objectiu o la conseqüència d´atemptar contra la seva dignitat i crear un 
entorn intimidador, humiliant o ofensiu.

3r. Atès el que disposen l´article 4.2 c) i e) i 96.11 i 14 de l´Estatut dels Treballadors, 
que recull  el  dret  de tot  treballador a que sigui  respectada la  seva intimitat  i  a  la 
consideració deguda a la seva dignitat, incloent-hi la protecció davant ofenses físiques 
o verbals de caire sexual i les sancions a l´empresari per les actuacions d´aquesta 
índole que es produeixin a l´àmbit de l´empresa.

4art. Atès el que disposen els articles 2, 4 i 15 de la Llei 31/1995 de prevenció de 
riscos laborals, que promou com a objectiu principal promoure la seguretat i la salut  
dels  treballadors  mitjançant  l´aplicació  de  mesures  i  el  desenvolupament  de  les 
activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball.

5è. Atès el que disposen els articles 92.h), 115.b) i 116.i) del Decret Legislatiu 1/1997, 
de 31 d'octubre, pel  que s´aprova la refosa de determinats textos legals vigents a 
Catalunya  en matèria  de funció  pública,  i  que recullen,  entre  d'altres,  el  dret  dels 
funcionaris  a  ser  tractats  amb  respecte  a  la  seva  intimitat  i  amb  la  consideració 
deguda.
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6è.  Atès  les  declaracions  i  recomanacions  de  diferents  entitats,  com la  Comissió 
d'Oportunitats per a la Igualtat en l´Ocupació del EEUU i l´Organització Internacional 
del Treball i, totes aquelles que siguin concordants amb la matèria.

7è. De conformitat amb les atribucions atorgades en aquest òrgan per a l'aprovació i  
ratificació de protocols d'actuació.

Per tot això,

S’acorda:

Primer.  Aprovar  el  protocol  d'actuació  envers  l´assetjament  psicològic,  sexual  i 
l'assetjament per raó de sexe,  amb la finalitat  de fer  efectiva la missió de vetllar  i  
impulsar el compliment de les polítiques d'igualtat de gènere i a la no discriminació i de 
garantir un entorn de treball productiu respectuós i segur per a tot el personal de l
´Ajuntament de Badia del Vallès.

Segon.  Notificar el present acord a les Seccions Sindicals, al Comitè d'Empresa i a la 
Junta de Personal.

3. EN DEFENSA I SUPORT ALS CLUBS ESPORTIUS DE BASE

S’aprova per 13 vots a favor (6 PSC, 4 AEB, 1 ICV-EUiA, 1 CiU, 1 PxC) i 1 abstenció  
(PP), el següent acord:

L’Esport està ara més amenaçat que mai. Les mesures en matèria esportiva que està 
adoptant  el  Govern  de  l’Estat,   en  un  intent  de  complir  amb  els  seus  objectius 
electorals,  recaptatoris  i  pressupostaris,  estan posant  en perill  la  supervivència  de 
clubs  i  entitats  esportives,  així  com  la  permanència  en  aquestes  d’entrenadors, 
esportistes i professionals que volen aportar la seva experiència i formació al col•lectiu 
d’una manera altruista i voluntària realitzant una magnifica tasca al voltant de l’Esport 
de base.

En l’actual legislatura, el món de l’esport en general i el dels clubs en particular han 
hagut d’afrontar mesures tant dures del Govern de l’Estat com la pujada de l’IVA del 8 
al 21% per l’ús d’instal•lacions esportives. Alhora, les amenaces de la imposició de la 
Llicència Esportiva Única, que persegueix com a únic objectiu recentralitzar l’esport, 
limitar greument els ingressos de les federacions catalanes, augmentar els costos dels 
esportistes  que  vulguin  competir  i  envair,  una  vegada  més,  les  competències 
autonòmiques, en aquesta ocasió en matèria esportiva.

Per tot aquest seguit de mesures que han endurit molt més la situació que existeix 
com  a  conseqüència  de  la  crisi,  hem de  sumar-hi  la  següent:   a  partir  de  1  de 
novembre, el  Ministerio de Empleo y Seguridad Social  iniciarà una campanya que, 
sota la denominació “Regularización laboral de la actividad desarrolada en los clubes y 
entidades  deportivas  sin  ánimo  de  lucro”,  posa  en  greu  perill  la  supervivència  de 
l’esport  de  base.  Aquesta  última  mesura  es  converteix  en  una  amenaça  sense 
precedents i llença pel terra el magnífic treball i la insubstituïble funció que realitzen 
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centenars de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

El què hi ha al darrera d’aquesta mesura és l’atac al gran moviment de voluntariat 
esportiu  sense  ànim  de  lucre  que  fins  ara  realitzava  una  funció  fonamental  i 
imprescindible en els clubs i associacions esportives catalanes i de l’Estat Espanyol, 
de la mateixa manera que la resta de països de la Unió Europea. 

La voluntat del Govern és rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament 
laboral,  cosa  què,  entre  d’altres  perjudicis,  provocarà  l’increment  de  les  despeses 
derivades  de  la  pràctica  esportiva  de  base  casi  en  un  50%;  eliminant  de  cop  la 
important funció social d’interès general que realitzen els clubs esportius de base i en 
gran mesura, abocant-los a l’empobriment o fent desaparèixer irremeiablement molts 
d’ells.

L’efecte  immediat  de  tot  plegat  serà  l’augment  de  la  desigualtat  d’oportunitats  i 
l’escletxa  social  en  matèria  esportiva,  limitant  i  vetant  a  una  part  important  de  la 
població l’accés al seu dret a l’esport en condicions d’igualtat per motius de renda.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament  acorda:

Primer. Instar al Govern de l’Estat i als organismes competents que aturin, posant en 
marxa una nova moratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport de base 
que ha de començar l’1 de novembre de 2014, i què ha estat considerat en el sector 
com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que 
hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar 
aquestes mesures.

Segon. Instar al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per 
regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de 
les entitats esportives, en el marc del Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport  
Base,  d’acord  amb la  legalitat  vigent  en l’àmbit  laboral  i  les  peculiaritats  de  cada 
modalitat esportiva, alhora que no exclogui a ningú per la seva situació; així també, 
proposar  les  mesures  oportunes  per  assegurar  el  manteniment  de  la  xarxa 
consolidada de voluntariat esportiu, que realitza una tasca altruista i la compensació 
econòmica de la qual per les despeses ocasionades per l’activitat que realitzen, en cap 
cas pot ser considerada com a salari.

Tercer.  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb 
participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un 
Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels 
diferents de serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre..

Quart. Instar al Govern espanyol que respecti el caràcter exclusiu competencial de la 
Generalitat de Catalunya, i que traspassi els recursos a la Generalitat de Catalunya 
per tal de poder donar una resposta de manera més eficaç a les necessitats de les 
entitats esportives, clubs, federacions, consells esportius i tots aquells municipis que 
tinguin qualsevol tipus d'activitat esportiva municipal.
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Cinquè. L’Ajuntament donarà suport, dins les seves possibilitats, a totes les entitats del 
municipi,  i  les  acompanyarà  amb  els  recursos  tècnics  disponibles  per  a  la  seva 
regularització si la situació particular ho requereix.

Sisè. Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat, al govern de la Generalitat de 
Catalunya, a la Federació de municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis de 
Catalunya  i  als  grups  parlamentaris  del  Congrés  dels  diputats  i  del  Parlament  de 
Catalunya.

4.  APROVACIÓ  INICIAL  DE  L'ORDENANÇA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE 
L'EXPEDICIÓ DE TARGETES D'ARMES I DE LA SEVA UTILITZACIÓ

S’aprova per  13 vots a  favor  (6  PSC,  4  AEB,  1 PP,  1  CiU,  1  PxC) i  1  abstenció  
(ICV-EUiA), el següent acord:

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número  1126/2014,  relatiu  a  l'aprovació  inicial  de  l'ordenança  municipal 
reguladora de l'expedició de targetes d'armes i de la seva utilització. 

II. Relació de Fets

Considerant el  projecte de reglament de funcionament i  règim intern de la Llar del 
Jubilat i pensionista de Badia del Vallès que es presenta a aprovació.

III. Fonaments de dret

El  6  de  gener  de  2013  va  entrar  en  vigència  l'Ordre  INT/2860/2012,  de  27  de 
desembre,  on  es  va  determinar  el  règim  aplicable  a  les  armes  lúdico  deportives 
denominades airsoft i paintball.

La  competència  per  a  l'expedició  de  les  targetes  d'armes  de  4a  categoria  es 
municipal , i a tot propietari d'un arma d'aquesta categoria es d'obligat compliment que 
tingui registrada l'arma al municipi on el propietari està empadronat. Això suposa que 
el nostre ajuntament ha de comptar amb una normativa regularitzadora per l'expedició 
de les targetes d'armes i de la seva utilizació.

Es  per  això  que  es  fa  necessari  l'aprovació  d'una  ordenança  reguladora  per  a 
l'expedició de targetes d'armes.

De conformitat amb el que disposen els articles 22.2 d) i 49 de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
i  63  del  Decret  179/1995  de  13  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'obres, 
activitats i serveis de les entitats locals. 

Per tot això, s'acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora de l'expedició de targetes 
d'armes i de la seva utilització.
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Segon. Sotmetre a informació pública i audiència als interessats per un termini mínim 
de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita 
diària  i  en  el  taulell  d'anuncis  de  la  Corporació,  perquè  aquest  puguin  examinar 
l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no 
presentar-se  reclamacions  o  suggeriments  en  l'esmentat  termini,  es  considerarà 
aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés del Ple. 

Tercer.  Facultar  a  l'Alcaldessa  per  a  subscriure  i  signar  tota  classe de documents 
relacionats amb aquest assumpte.

5.  PEL  REBUIG  A  LES  POLÍTIQUES  D'ELIMINACIÓ  DE  DOTACIONS  I 
CONSTRENYIMENT PRESSUPOSTARI EN SANITAT

S’acorda per unanimitat el següent:

I. Identificació de l’expedient

Expedient  número 1110/2014, relatiu  a :  Pel  rebuig a les polítiques d'eliminació de 
dotacions i constrenyiment pressupostari en Sanitat

Atès  que  la  Sanitat,  com a  dret  fonamental,  exigeix  una  atenció  prioritària  de  les 
administracions perquè pugui prestar-se amb equitat i quantitat suficients,  al sector 
sanitari  del  Vallès  Occidental  Est,  els  moviments  veïnals  i  socials  s'han  vingut 
mobilitzant per denunciar el dèficit  existent al respecte des d'abans que esclatés la 
crisi a la qual ens ha conduït el sistema econòmic.

Atès que el Departament de Salut de la Generalitat va presentar, amb l'objectiu de 
pal•liar tan greu situació, el “Pla de Xoc 2005-2006” i posteriorment el “Pla Sanitari del  
Vallès Occidental” i no va realitzar gran part de les mesures que ell mateix proposava.

Atès  que  vuit  anys  després  la  situació  ha  empitjorat  significativament,  ja  que 
l'eliminació de dotacions pressupostàries ha reduït la infraestructura material a tots els 
àmbits de l'assistència sociosanitària,  amb el  tancament de quiròfans, llits,  plantes, 
externalitzacions diverses, copagaments per part dels usuaris i hospitalitzacions, etc., i 
han menyscabat els drets socials, econòmics i laborals al personal sanitari. I no es 
preveu un canvi de polítiques ni intencions.

Atès  que  una  de  les  conseqüències  més  greus  les  patim  en  les  urgències,  amb 
col•lapses que impossibiliten  donar  un servei  digne als  malalts  que acudeixen per 
centenars cada dia a fer us d'aquest servei.

Atès que és responsabilitat dels representants públics vetllar perquè els serveis bàsics, 
i  entre  ells  els  sanitaris  i  els  sociosanitaris,  siguin  prestats  adequadament  i  amb 
aquesta finalitat han de procurar els mitjans necessaris per assolir aquests objectius.
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Atès que ens trobem en una situació en què la Sanitat pública en general i  la del 
nostre  sector  sanitari   del  Vallès  Occidental  Est  en  particular  es  veu  agreujada 
inexorablement per no tenir els recursos necessaris per complir la seva funció envers 
la ciutadania i que són diverses les problemàtiques que requereixen especial atenció 
per part de les administracions competents.

Hom proposem:

Fer arribar al  Govern de la Generalitat  el  nostre desacord i  rebuig a les polítiques 
d'eliminació de dotacions i constrenyiment pressupostari en Sanitat per entendre que 
aquestes decisions polítiques:

• suposen el menyscabament d'un dels pilars bàsics de l'Estat del Benestar

• repercuteixen de forma especialment cruel en amplis sectors de la ciutadania

• forcen el canvi i minoren el dret fonamental a la salut a favor d'una suposada, i 
més que qüestionada, rendibilitat econòmica

Abordar allà on correspongui, amb el rigor que demana el greu problema humà al qual 
ens referim, el gravíssim problema de les Urgències del CSPT (Corporació Sanitària 
Parc  Taulí),  que,  amb  d'altres  actuacions,  es  podria  resoldre  disposant   de  llits 
suficients per tal que el fluix de les urgències sigui fluid, per evitar taps i patiments.

Així doncs, en particular reivindiquem:

• Reobertura dels llits de planta tancats al Taulí (120-150 llits)

• Reobertura de l'Hospital de Terrassa (70 llits)

• Finalització i obertura de dues plantes a l'Hospital de Terrassa (70 llits)

• Construcció de l'hospital de titularitat i gestió públiques a Cerdanyola-Montcada 
(200 llits)

• Reobertura dels Serveis d'Urgències 24 hores als CAP on s'han tancat

• La  creació  d'una  comissió  ad  hoc  integrada  pels  partits  polítics  amb 
representació en els diferents Ajuntaments, juntament amb els agents socials com els 
Col∙lectius en Defensa  de les  Urgències del  Taulí  (CODUT),  per  dur  a  terme una 
anàlisi  i  un diagnòstic de les deficiències que patim a les Urgències,  abordant  els 
temes del fluix, les derivacions, els recursos, la concepció de l'assistència primària i la 
seva incidència en les Urgències, etc., i la confecció d'un calendari que contempli totes 
aquestes qüestions.

II. CONTROL A L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D'ALCALDIA

La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia:
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Núm. 521/14, de 13 d’octubre, d’acceptar l’ampliació de la subvenció per actuació TF 
RMI 2013, per import de 4.250,00 euros, per haver-se detectat error en els càlculs del  
cost del programa.

 

Núm. 522/14, de 13 d’octubre, d’acceptar l’ampliació de la subvenció per actuació TF 
PANP 2013, per import de 5.940,00 euros, per haver-se detectat error en els càlculs 
del cost del programa.

 

Núm. 523/14, de 14 d’octubre, de sol.licitar subvenció en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2013-2015, per import  de 55.392,17,  destinada a complementar el 
programa municipal d’ajuts d’urgència social.

 

Núm. 524/14, de 15 d’octubre,  d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14047876  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. 525/14, de 15 d’octubre, d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró municipal 
per  inscripció  indeguda,  atesa  la  sol.licitud  que ha presentat  la  senyora  Maria  del 
Carmen Gómez Guerrero.

 

Núm. 526/14, de 17 d’octubre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 21 
d’octubre de 2014.

 

Núm. 527/14, de 17 d’octubre, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament al 
senyor Constancio Murciano Huerta, davant el seu domicili de l’av. Cantàbric, 27.

 

Núm. 528/14, de 17 d’octubre,  d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14046608  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. 529/14, de 25 de setembre, d’aprovar l’expedient núm. 14/2014 de transferència 
de crèdit a diferents partides d’estats de despeses per a l’exercici de 2014. 

 

Núm. 530/14, de 17 d’octubre, d’acceptar l’addenda al Conveni de col.laboració amb el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per import de 6.800,00 
euros, destinat al desenvolupament del Pla educatiu d’entorn 2014-2015.

 

Núm. 531/14, de 17 d’octubre, d'aprovar I'expedient núm. 13/2014, de generació de 
crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2014.

 

Núm. 532/14, de 17 d’octubre, d'aprovar I'expedient núm. 12/2014, de generació de 
crèdits a partides pressupostàries de l' exercici de 2014.
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Núm. 533/14, de 17 d’octubre, d’acceptar la subvenció de 75.607,67 euros atorgada 
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, destinada al projecte Pla Local d’Ocupació per 
a la millora de l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió social.

 

Núm. 534/14, de 20 d’octubre, d’anul.lar la reserva d’estacionament del senyor Antonio 
Gil Mora atesa la defunció del titular.

 

Núm. 535/14, de 20 d’octubre, de concessió al senyor Joaquin Baena Rot de llicència 
per a la tinença i conducció de gos potencialment perillós.

 

Núm. 536/14, de 20 d’octubre, d'inscriure amb caràcter provisional l'entitat denominada 
“Associació de Graellers de Badia del Vallès” al Registre Municipal d’Entitats amb el 
número EAC 147-14.

 

Núm. 537/14, de 21 d’octubre, de concessió d’audiència a diferents veïns en relació a 
la sol.licitud de baixa d’ofici del padró d’habitants.

 

Núm. 538/14, de 21 d’octubre, d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró municipal 
per inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Ana Caballero 
Gutiérrez.

 

Núm.539/14,  de  22  d’octubre,  d’incoar  procediment  de  responsabilitat  patrimonial 
atesa la sol.licitud de la senyora Carmen Moliner Troyas, a causa dels danys soferts en 
una caiguda a la via pública.

 

Núm. 540/14, de 22 d’octubre, de justificar la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona per import de 649,52 euros, destinada a activitats de medi ambient.

 

Núm. 541/14, de 22 d’octubre,  d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14049200  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. 543/14, de 23 d’octubre, d'inscriure amb caràcter provisional l'entitat denominada 
“Associación Los Bloques Hablan” al Registre Municipal d’Entitats amb el número EAC 
148-14.

 

Núm. 544/14, de 24 d’octubre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 28 
d’octubre de 2014.

 

Núm. 545/14, de 24 d’octubre, d’aprovar l’expedient núm. 15/2014 de transferència de 
crèdit a diferents partides d’estats de despeses per a l’exercici de 2014. 
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Núm. 546/14, de 24 d’octubre, de convocatòria del Ple municipal pel dia 30 d’octubre 
de 2014.

Núm. 547/14,  de 27 d’octubre,  de contractació de la  senyora  Marta Rio Llobregat, 
mitjançant  contracte  laboral  per  obra  o  servei  determinat,  amb  la  categoria  de 
diplomada en educació social, no abans del dia 20 d’octubre de 2014 i fins el 19 de 
juliol de 2015.

 

Núm. 548/14, de 27 d’octubre, de concessió d’una bestreta de 300,00 euros al senyor 
Fco. Javier Rodriguez Garcia, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de Nadal de 2014.

 

Núm. 549/14, de 27 d’octubre, de disposició de les vacances de diferents treballadors.

 

Núm. 550/14,  de 27 d’octubre,  de contractació  del  senyor  Miguel  Rodríguez Díaz, 
mitjançant contracte laboral per interinitat, amb la categoria de diplomat en educació 
social, per tal de cobrir la vacant de la senyora Ana Maria Garcia Sánchez.

 

Núm. 551/14, de 28 d’octubre, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament a la 
senyora Inés Molina Martínez, davant el seu domicili del C/ Mallorca, 1.

 

Núm. 552/14, de 28 d’octubre, de concessió a la senyora Heidi Rojano Higueras de 
llicència per a la tinença i conducció de gos potencialment perillós.

 

Núm. 553/14,  de 29 d’octubre,  de col.laboració  en el  45è concurs d’aparadors de 
Nadal organitzat per la Cambra de Comerç de Sabadell amb una quantitat de 300,00 
euros.

 

Núm. 554/14, de 29 d’octubre, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció 
destinada al transport de la campanya “Coneguem els nostres parcs”.

 

Núm. 555/14, de 30 d’octubre,  d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14050276  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. 556/14, de 30 d’octubre, d’autoritzar l’empresa GREY GROUP a fer una acció 
formativa en relació a la fibra òptica ONO en el mercat municipal, els dies 20 i 27 de 
novembre i 4 de desembre de 2014.

 

Núm.  557/14,  de  30  d’octubre,  d’aprovar  la  modificació  de  la  nòmina  de  diferent 
personal per alta del seu permís de maternitat.
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Núm.  558/14,  de  30  d’octubre,  d’acceptar  la  subvenció  atorgada  per  la  Direcció 
General d’Economia social i Cooperativa i Treball Autònom per import de 19.901,42 
euros,  i  destinada a mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la 
renda mínima d’inserció.

 

Núm. 559/14, de 30 d’octubre, d’autoritzar el  canvi de titularitat del dret d’utilització 
privativa de la  plaça d’aparcament  núm. 111 als senyors Fernando Puerta Limón i 
Carmen Pino Herrero, fins el 10 de desembre de 2053.

 

Núm.  560/14,  de  30  d’octubre,  de justificar  la  despesa  efectuada  en  concepte  de 
transport adaptat de l’exercici de 2014.

 

Núm. 561/14, de 30 d’octubre, de variacions de la nòmina del personal, corresponents 
al mes d’octubre de 2014.

 

Núm.  562/14,  de 30 d’octubre,  de  concessió  d’una  bestreta  de 300,00  euros a  la 
senyora Rocio Matiallas Aparicio, sense interès i a compte de les retribucions de la 
paga extraordinària de Nadal de 2014.

 

Núm. 563/14, de 30 d’octubre, de disposició de les vacances de diferents treballadors.

 

Núm. 564/14, de 30 d’octubre,  de concessió d’una bestreta de 800,00 euros a la 
senyora Rosa Maria Ramos Lozano, sense interès i a compte de les retribucions dels 
24 mesos següents a la seva concessió.

 

Núm. 565/14, de 30 d’octubre, de concessió a diferent personal de l’Ajuntament d’ajuts 
per beques escolars.

 

Núm. 566/14, de 30 d’octubre, de concessió a diferent personal de l’Ajuntament d’ajuts 
socials.

 

Núm. 567/14, de 30 d’octubre, de contractar 1 oficial i 4 peons dins del projecte Pla 
d’Ocupació per a l’execució del projecte “Segon Pla per a la millora de l’ocupabilitat de 
persones en risc d’exclusió social”.

 

Núm. 568/14, de 31 d’octubre,  d’iniciar expedient de baixa d’ofici al padró municipal  
per inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora M. Carmen 
Terrores Roldán.

 

Núm. 569/14, de 31 d’octubre, de paralitzar i  arxivar l’expedient núm. 854/2014 de 
baixa d’ofici, atesa la sol.licitud presentada per la interesada.
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Núm.  570/14,  de  31  d’octubre,  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 31 
de juliol al 29 d’agost de 2014.

 

Núm. 571/14, de 31 d’octubre, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 4 
de novembre de 2014.

 

Núm.  572/14,  de  4  de  novembre,  d’acceptar  la  subvenció  atorgada  pel  Servei 
d’Ocupació dins del marc del Programa Treball i Formació de persones aturades, per 
import de 51.227,88 euros.

 

Núm. 573/14, de 5 de novembre, de concessió d’una bestreta de 2.404,05 euros a  la 
senyora M. Rosario Torrecilla Blanco, sense interès i a compte de les retribucions dels 
24 mesos següents a la seva concessió.

 

Núm. 574/14, de 6 de novembre, de nomenar accidentalment el senyor Ignacio Abad 
Ostalé com a interventor  accidental  i  la  senyora  M.  Dolores Gómez Couto  com a 
tresorera  accidental,  durant  els  dies  11  al  18  de  novembre,  per  absència  de 
l’interventor titular.

 

Núm. 575/14, de 6 de novembre, de fer efectiu el pagament de 84,00 euros sol.licitat 
per la comunitat de propietaris del local comercial núm. 108, en concepte de quota de 
participació.

 

Núm. 576/14, de 6 de novembre, de fer efectiu el pagament de 96,32 euros sol.licitat 
per la comunitat de propietaris del local comercial núm. 102, en concepte de quota de 
participació.

 

Núm. 577/14, de 6 de novembre, d’autoritzar l’AEB a fer ús de l’auditori municipal el  
dia 15 de novembre.

 

Núm. 578/14, de 7 de novembre, de convocatòria de la Junta de Govern Local el dia 
11 de novembre de 2014.

 

Núm. 579/14, de 7 de novembre, d’aprovar la renovació de la certificació electrònica 
de persona jurídica, expedida per la FNMT, per un període de 2 anys, i  facultar el 
senyor Raul López Borras per a realizar les gestions pertinents davant la FNMT.

 

Núm. 580/14, de 7 de novembre, de fer efectiu el pagament de 165,00 euros sol.licitat 
per la comunitat de propietaris del local comercial núm. 99, en concepte de quota de 
participació.

 

Núm. 581/14, de 7 de novembre, de practicar liquidació dels havers del mes d’octubre 
als treballadors del Pla d’Ocupació corresponents al mes d’octubre.
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Núm. 582/14, de 10 de novembre, de sol.licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya una 
subvenció per a la realització d’accions de formació d’oferta adreçades a persones 
desocupades, per un import de 83.890,50 euros.

 

Núm.  583/14,  de  10  de  novembre,  de  practicar  liquidació  dels  havers  del  mes 
d’octubre i  formalitzar la  baixa a la  Seguretat  Social  del  senyor Miguel  A.  Salgado 
Alonso, per finalització del seu nomenament interí.

 

Núm.  584/14,  de  10  de  novembre,  d’iniciar  expedient  de  baixa  d’ofici  al  padró 
municipal per inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Haiat 
el Amrani.

 

Núm.  585/14,  de  10  de  novembre,  d’iniciar  expedient  de  baixa  d’ofici  al  padró 
municipal  per  inscripció  indeguda,  atesa  la  sol.licitud  que ha  presentat  la  senyora 
Laura Cazorla González.

 

Núm.  586/14,  de  10  de  novembre,  d’iniciar  expedient  de  baixa  d’ofici  al  padró 
municipal per inscripció indeguda, atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor David 
Fernández David.

 

Núm. 587/14, de 10 de novembre,  d’incoar expedients sancionadors segons la relació 
14051691  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. 588/14, de 10 de novembre, d’autoritzar la renovació de la reserva d’aparcament 
al senyor Ariel Jiménez Gragera, davant el seu domicili de l’av. Cantàbric, 35."

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, l'alcaldessa Eva 
Menor Cantador, aixeca la sessió sent les dinou hores i quaranta-dos minuts, del qual 
com secretària de l'Ajuntament dono fe.
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