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 ACTA  NÚM. 5/2009 
       

   
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 25 DE MARÇ  DE 2009 
 
Badia del Vallès, vint-i-cinc de març de dos mil nou. 
 
El Ple de la corporació quan son les divuit hores, es  reuneix a la sala de sessions de l'edifici  
de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la  presidència de l’Alcaldessa senyora Eva Menor 
Cantador. 
  
Hi concorren els regidors següents: 
 
Juan Antonio Lancho Aceituno   PSC 
Raquel Gracia Peral     PSC 
Enrique Sánchez Moral     PSC 
David Sanuy Sales     PSC 
Montserrat Carbonell Rosell    PSC 
Montserrat Jiménez Molina    PSC 
Isabelo Pacheco Sáez     PSC 
Antonio Sabariego Guerrero    PSC 
Pau Domínguez García     PSC 
Sergio Escribano García    AEB 
Juan Antonio Pérez Jiménez    AEB 
Montserrat Montañés Navarro    AEB 
Antònia Escrivà Castellanos    PP 
Eusebio Argueta Chica     IC-EUA   
Marta Figueras Badia     CiU 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudens, que certifica, i amb la presència de la 
interventora senyora M. Angels Granados. 
 
L’alcaldessa explica que la Junta de Portaveus ha aprovat incloure a l’ordre del dia un acord 
d’urgència. 
 
Oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre  els 
assumptes de l'ordre del dia, adoptant-se els següents acords: 
 
 
1. ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova sense necessitat de lectura l’acta que va tenir lloc el dia 25 de febrer de 2009, atès 
que tots els membres del consistori disposaven del text abans de la sessió. 
 
2. CONEIXEMENTS RESOLUCIONS ALCALDIA 
 
Intervé la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “M’agradaria demanar 
informació sobre els següents punts, si pot ser. Voldria saber quines condicions son les que 
expliquen l’extinció dels contractes laborals detallats en els punts 15 i 16. M’agradaria saber si 
son jubilacions ...bueno, la número 15 no ho és perquè ja ho posa, però m’agradaria saber una 
mica més d’informació al respecte. Després, demano també informació sobre el punt 48, el 
punt 63, el punt 75, i les demés qüestions ja se m’han resolt a la Junta de Portanveus”. 
 
Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula al senyor Juan Antonio Pérez, del grup municpal de 
l’AEB, que diu: “Nosaltres volíem preguntar sobre la número 32, en la que es parla de que fem 
una sol.licitud  per a rebre una subvenció, un ajut de 3.000 euros aproximadament, per a fer 
una intervenció en el tema del temporal, i volem saber en què volem destinar aquesta quantitat 
de diners. A la número 39 voldríem saber, que hi ha una treballadora de l’Ajuntament que 
demana una excedència, si suplim el puesto d’aquesta treballadora. En el número 59, voldríem 
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saber les condicions dels contracte del treballador i el seu període de duració. Tenim en 
compte que sabem que hi ha un informàtic de l’ajuntament que ha demanat una excedència, 
una situació semblant. I suposo que aquest és el personal que el substitueix. En la número 60, 
en la qual s’aprova la signatura d’un conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística, 
voldríem saber quines actuacions s’estan fent actualment, i per últim la número 100, en la que 
parla del servei de poda de l’arbrat de Badia. Ens agradaria poder disposar del informe de la 
tècnica de Medi Ambient sobre el moment de la poda que es fa actualment”. 
 
Intervé la senyora Antonia Escrivà, del grup municipal del PP, que diu: “La número 22 
entendemos perfectamente, pero como no se nos ha dado ningún tipo de información al 
respecto, y la número 100 y la número 59 que ya las han nombrado”. 
 
L’alcaldessa diu: “Sinó hi ha més preguntes passarem a contestar”. 
 
Intervé el senyor David Sanuy, tinent d’alcalde de Recursos humans, Governació, Informàtica i 
Hisenda, que diu: “Per una banda aniré dient les resolucions per ordre tal i com van en el 
document. La resolució número 15, hi ha una extinció d’un contracte per el període de prova, 
que és d’un alumne de l’Escola Taller, i per una altra banda son substitucions que s’han estat 
fent, en un cas d’una educadora social i en l’altre cas d’un conserge, doncs son substitucions 
que s’ha anat fent per diferents raons. 
Per una altra banda el nomenament de la Sònia Rico Mainer és de la nova periodista de 
l’ajuntament. A la número 39 com bé han indicat, Sònia López, treballadora en el Casal de 
Joves, està en un període d’excedència, i si que hi ha intenció, evidentment, de substituir-la. 
A la número 59, Guillem Valls que és l’informàtic que hi ha ara mateix treballant a l’ajuntament, 
està fent la substitució per el període de l’excedència del informàtic titular, del Lluis Carlos, que 
en principi sinó recordo malament, és fins a finals del mes que bé. I després, a la número 75, 
son dos substitucions de consergeria, en aquest cas per una banda del conserge de El Molí, i 
crec que l’altre és d’una escola. Substitucions de consergeria hi ha sovint, perquè tant els 
temes d’assumptes propis dels conserges com possibles baixes, es cobreixen totes perquè la 
instal.lació ha d’estar sempre coberta. I pel que a mi em correspon, ja està”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde de Planificació 
urbanística, Serveis, Medi ambient, Parcs i Jardins, Manteniments, i Promoció econòmica, que 
diu: “Sobre la número 32, es la Diputación de Barcelona que abre un período para poder 
presentar aquellos desperfectos que fueron ocasionados por el temporal, y presentamos el 
informe que se adjuntó en la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, y nos han 
concedido esta cantidad que es para los desperfectos que se consignaron en su momento. 
Y sobre la número 100, indicaré a los Servicios que les pasen el informe de la poda que se está 
produciendo en estos momentos, y si tienen alguna duda pues satisfacerla”. 
 
Intervé seguidament el senyor Enrique Sánchez, tinent d’alcalde d’Acció Cultural i Social, que 
diu: “Sobre el conveni que ja se us va passar, del Consorci de Normalització Lingüística, os 
passarem amb més detall les actuacions, però bàsicament son totes les actuacions que es fan 
des del Servei Local de Català, bàsicament actuacions de cursos de formació, i també 
d’activitats culturals, però ja us passarem una llista més exhaustiva de totes les actuacions que 
es fan des del Servei Local de Català”. 
 
Seguidament pren la paraula la senyora Montserrat Carbonell, regidora de OAC, OMIC,  
Consum Comerç, Locals, Compres i Patrimoni, i Igualtat, que diu: “La resolució número 63 és el 
premi pel concurs de cartells que es va fer pel 8 de març. S’ha de fer l’ADO per poder...si, ho 
ha preguntat la senyora Marta Figueras”. 
 
L’alcaldessa diu: “I en quant a la número 48, que es formalitzar la sol.licitud de certificat digital 
corresponent a l’Agència Catalana de Certificació a favor de la senyora Eva Menor Cantador, 
és la signatura digitalitzada de l’ajuntament com alcaldessa”. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, que 
diu: “El teniente alcalde Lancho ya ha comentado que es una subvención que se recibe, una 
asignacióno dotación económica para el tema de la ventada, pero la pregunta era si teníamos 
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alguna cosa clara en qué destinar este dinero. Si es que la tenemos en qué lo vamos a 
destinar. Si es que aún hemos de mirarlo, pues ya lo comentaremos”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho, tinent d’alcalde de Planificació 
urbanística, Serveis, Medi ambient, Parcs i Jardins, Manteniments, i Promoció Econòmica, que 
diu: “Pues en función de esta cantidad valoraremos en qué se podrá invertir este dinero, pero 
todavía no hay nada decidido”.  
 

La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
 

1. Núm. 148/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de 
Governació, Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 

 
2. Núm. 149/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció Social 

i Ciutadana. 
 

3. Núm. 150/09, d’autoritzar la renovació de la concessió d’una reserva d’aparcament al 
senyor Angel Mansilla Garcia,  davant el núm. 16 de l’av Costa Brava. 

 
4. Núm. 151/09, de convocatòriade Ple ordinari de l’Ajuntament pel dia 25 de febrer de 

2009. 
 

5. Núm. 152/09, d’autoritzar la cessió del dret d’utilització privativa de la plaça 
d’aparcament núm. 138 a favor del senyor Francesc Xavier Palau Capell, fins el dia 16 
d’octubre de 2053. 

 
6. Núm. 153/09, de signar un conveni de col.laboració amb la Diputació de Barcelona, per  

a l’actuació F1 Reforma integral del mercat municipal, per un import de 136.667 euros. 
 

7. Núm. 154/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció Social 
i Ciutadana. 

 
8. Núm. 155/09, d’aprovar la nova creació de la partida pressupostària 09 0204 4321 

75401 amb dotació 0, i l’expedient 06/09 de generació de crèdits. 
 

9. Núm. 156/09, de portar a terme les obres d’adequació de pintura al CEIP La Muñeira, 
mitjançant procediment de contracte menor amb l’empresa Pintura y Decoración HGP, 
per un import de 36.758,56 euros. 

 
10. Núm. 157/09, de portar a terme les obres d’adequació dels serveis exteriors al CEIP La 

Jota, mitjançant procediment de contracte menor amb l’empresa Instalaciones Campos 
RCP, S L, per un import de 22.779,43 euros i 3.644,71 euros d’IVA. 

 
11. Núm. 158/09, de portar a terme les obres d’adequació de pintura al CEIP La Sardana, 

mitjançant procediment de contracte menor amb l’empresa LEONPLAC, SCP, per un 
import de 36.422,16 euros i 5.827,55 euros d’IVA. 

 
12. Núm. 159/09, de portar a terme les obres d’adequació de pintura al CEIP Las 

Seguidillas, mitjançant procediment de contracte menor amb l’empresa Pintura y 
Decoración HGP, per un import de 37.199,85 euros i 5.951,98 euros d’IVA. 

 
13. Núm. 160/09, de portar a terme les obres d’adequació de pintura al CEIP La Jota, 

mitjançant procediment de contracte menor amb l’empresa LEONPLAC, SCP, per un 
import de 36.362,29 euros i 5.817,97 euros d’IVA. 

 
14. Núm. 161/09, d’aprovar l’expedient núm. 08/09, de generació de crèdit a diferents 

partides pressupostàries. 
 
15. Núm. 162/09, de declarar extingit el contrate laboral amb el senyor Juan José Navarro 

Zaro per no superar el període de prova, i finalitzar la relació laboral amb la senyora M. 
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Trinidad González Vilchez i la senyora Juana M. Moreno Pardo per finalització dels 
seus contractes. 

 
16. Núm. 163/09, de declarar extingit el contrate laboral amb la senyora Juana M. Moreno 

Pardo per finalització dels seus contractes. 
 
17. Núm. 164/09, d’imposar sanció per infracció de les normes de trànsit, circulació de 

vehicles a motor i seguretat viària a diferents infractors, segons la proposta núm. 
09010299. 

 
18. Núm. 165/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Benestar i 

Acció Cultural. 
 

19. Núm. 166/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents Àrees 
gestores de les despeses. 

 
20. Núm. 167/09, de nomenar interinament la senyora Juana Maria Moreno Pardo, amb la 

categoria d’auxiliar de manteniment-conserge,  per tal de cobrir la vacant accidental 
originada per la situació de permís concedit al senyor Laurentino Garcia Martín, no 
abans del dia 26 de gener i fins el dia 4 de febrer de 2009. 

 
21. Núm. 168/09, de contractar la senyora Juana Maria Moreno Pardo, amb la categoria 

d’auxiliar de manteniment-conserge,  per tal de cobrir la vacant accidental originada per 
la situació de permís concedit a la senyora Encarna Torrecillas Navarro, no abans del 
dia 12 de febrer i fins el dia 16 de febrer de 2009. 

 
22. Núm. 169/09, de nomenar funcionària interina la senyora Sonia Rico Mainer, amb la 

categoria de redactora en comunicació, no abans del dia 22 de gener de 2009. 
 

23. Núm. 170/09, de nomenar interinament la senyora Cristina Liarte Simón, amb la 
categoria de tècnica d’auxiliar biblioteca, no abans del dia 2 de febrer de 2009. 

 
24. Núm. 171/09, de concedir a la senyora Glòria Amigó Aso la reducció d’un terç de la 

jornada de treball per guarda legal del seu fill. 
 

25. Núm. 172/09, de designar l’arquitecta municipal senyora Marta Vicens Núñez per la 
realització d’una valoració de bens embargats en l’expedient 06307976. 

 
26. Núm. 173/09, d’aprovar l’expedient núm. 07/09, de generació de crèdit a diferents 

partides pressupostàries. 
 
27. Núm. 174/09, d’aprovar l’expedient núm. 05/09, de generació de crèdit a diferents 

partides pressupostàries. 
 

28. Núm. 175/09, d’aprovar l’expedient núm. 04/09, de generació de crèdit a diferents 
partides pressupostàries. 

 
29. Núm. 176/09, d’aprovar l’expedient núm. 03/09, de generació de crèdit a diferents 

partides pressupostàries. 
 
30. Núm. 177/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Urbanisme,  

Medi Ambient i Promoció Econòmica. 
 

31. Núm. 178/09, de variacions de la nòmina de personal corresponents al mes de gener 
de 2009. 

 
32. Núm. 179/09, de sol.licitar a la Diputació de Barcelona la concessió d’un ajut de 

3.113,83 euros per fer front a les despeses extraordinàries amb motiu del temporal de 
vent, amb càrrec al programa complementari “Assistència amb motiu del temporal de 
vent”. 
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33. Núm. 180/09, d’inscriure la senyora M. Àngels Granados Gómez al seminari 

d’actualització per a interventors, organitzat per l’Escola d’Administració Pública de 
Catalunya. 

 
34. Núm. 181/09, de concessió d’ajuts de fons social a diferents treballadors, 

corresponents al mes de febrer de 2009. 
 

35. Núm. 182/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció Social 
i Ciutadana. 

 
36. Núm. 183/09, de justificar la subvenció atorgada per l’Institut Català de les Dones per 

valor de 5.793,00 euros, per finançar despeses per l’elaboració i desenvolupament de 
polítiques de dones. 

 
37. Núm. 184/09, de justificar la subvenció atorgada per l’Institut Català de les Dones per 

valor de 4.000,00 euros, per finançar despeses de servei d’informació i atenció de 
caràcter integral adreçats a les dones. 

 
38. Núm. 185/09, de justificar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per 

valor de 6.000,00 euros, per potenciar la figura de l’agent d’igualtat. 
 

39. Núm. 186/09, de practicar liquidació dels havers corresponents al mes de febrer de 
2009, a la senyora Sonia López Martinez. 

 
40. Núm. 187/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
41. Núm. 188/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local, pel dia 27 de febrer de 

2009. 
 

42. Núm. 189/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Benestar i 
Acció Cultural. 

 
43. Núm. 190/09, d’aprovar la liquidació de la taxa per aprofitament especial del domini 

pública local, a favor d’empreses explotadores de serveis, a l’empresa Endesa 
Distribución Eléctrica, S L, per un import tltal de 10.541,37 euros. 

 
44. Núm. 191/09, d’adjudicar a TECTUM engineering SLP, el càlcul i delineació de la 

fonamentació de l’escultura a la plaça 8 de març, per impot de 797,79 euros. 
 

45.  Núm. 192/09, de concessió d’una bestreta per import de 600,00 euros, al senyor José 
Luis Soto Martinez, sense interès i a compte de les retribucions de la paga 
extraordinària de juny de 2009. 

 
46. Núm. 193/09, de donar de donar de baixa la senyora Manuela Fernández Moreno, com 

a titular de la parada núm. 6 del mercat ambulant, i donar d’alta la senyora Francisca 
Fernández Moreno. 

 
47. Núm. 194/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de 

Governació, Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 
 
48. Núm. 195/09, de formalitzar la sol.licitud de certificat digital classe 1 i la tarja 

corresponent a l’Agència Catalana de Certificació, a favor de la senyora Eva Menor 
Cantador. 

 
49. Núm. 196/09, d’imposar sanció per infracció de les normes de trànsit, circulació de 

vehicles a motor i seguretat viària a diferents infractors, segons la proposta núm. 
09011565. 
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50. Núm. 197/09, d’aprovar l’expedient núm. 09/09, de generació de crèdit a diferents 
partides pressupostàries. 

 
51. Núm. 198/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Urbanisme,  

Medi Ambient i Promoció Econòmica. 
 

52. Núm. 199/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció Social 
i Ciutadana. 

 
53. Núm. 201/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 6 de març de 2009. 

 
54. Núm. 202/09, de donar de donar de baixa el senyor José Monje Castaño, com a titular 

de la parada núm. 9 del mercat ambulant, i donar d’alta el senyor Antonio Monje 
González. 

 
55. Núm. 203/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents Àrees 

gestores de les despeses. 
 

56. Núm. 204/09, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions 
de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
57. Núm. 205/09, d’inscriure el senyor José Antonio Martínez Pedrero al curs d’oficines 

d’atenció al ciutadà per a policies organitzat per l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. 

 
58. Núm. 206/09, de declarar extingit el contrate laboral amb les senyores Lidia Dolz 

Castillo i Sandra Matamoros Rodríguez per no superar el període de prova, i finalitzar 
la relació laboral amb la senyora Sonia Aguilera Palomo i la senyora Isabel Buatell 
Giménez per finalització dels seus contractes. 

 
59. Núm. 207/09, de designar el senyor Guillem Valls Vila responsable informàtic de 

l’Ajuntament, per a la realització de les tasques de gestió d’usuaris de la plataforma 
eaCat. 

 
60. Núm. 208/09, d’aprovar la signatura de l’ampliació de la pròrroga del conveni amb el 

Consorci per a la Normalització Lingüística, per al desenvolupament de programes i 
actuacions d’acolliment lingüístic. 

 
61. Núm. 209/09, d’aprovar l’organització d’espectacles de petit format en la biblioteca 

Vicente Aleixandre, dins la programació de foment de la lectura, i adjudicar a 
TRIFUSIÓ projectes per import de 1.455,20 euros. 

 
62. Núm. 210/09, de deixar sense efecte la inscripció de l’associació “Associació de mares 

i pares d’alumnes del CEIP las Seguidillas” al Registre Municipal d’Entitats i 
Associacions, per manca de documentació. 

 
63. Núm. 211/09, d’aprovar un document ADO per import de 300 euros, destinat a 

actuacions municipals integrades de gènere i per a la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes. 

 
64.  Núm. 212/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Benestar i 

Acció Cultural. 
 
65. Núm. 213/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Economia i 

Comerç. 
 

66. Núm. 214/09, d’autoritzar llicència d’OVP al senyor Esteban González Gutiérrez els 
dijous, per a la venda de productes de xurreria mitjançant remolc. 
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67. Núm. 215/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
68. Núm. 216/09, d’imposar sanció per infracció de les normes de trànsit, circulació de 

vehicles a motor i seguretat viària a diferents infractors, segons la proposta núm. 
09012800. 

 
69. Núm. 217/09, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
70. Núm. 218/09, de constitució el dia 12 de març de 2009, de la mesa de contració per 

l’obertura de pliques del concurs públic de les obres de “Remodelació del camp de 
fútbol” i “Adequació solar aparcaments en superfície del carrer de Saragossa”. 

 
71. Núm. 219/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Urbanisme,  

Medi Ambient i Promoció Econòmica. 
 

72. Núm. 220/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents Àrees 
gestores de les despeses. 

 
73. Núm. 221/09, d’iniciar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat 

sense publicitat, del contracte del servei de suport tècnic i dinamització del Pla Educatiu 
Entorn de Badia del Vallès durant l’any 2009. 

 
74. Núm. 222/09, d’iniciar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat 

sense publicitat, del contracte del servei d’informació i atenció a les dones durant l’any 
2009. 

 
75. Núm. 223/09, de declarar extingits els contractes dels senyors Juana M. Moreno Pardo 

i Carlos Padilla Casado, per finalització dels seus contactes, i practicar les liquidacions 
que correspongui. 

 
76. Núm. 224/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de 

Governació, Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 
 

77. Núm. 225/09, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 13 de març de 2009. 
 

78. Núm. 226/09, de convocatòria de Ple extraordinari pel dia 17 de març de 2009. 
 

79. Núm. 227/09, d’autoritzar llicència d’OVP al senyor Emilio Avendaño Burillo els dijous, 
per a l’exposició de màquines de cosir. 

 
80. Núm. 228/09, de desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per 

diversos veïns, per no existir relació de causalitat entre els danys soferts en els seus 
vehicles i el funcionament del servei públic. 

 
81. Núm. 229/09, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial núm. 2/2009, atesa la 

reclamació presentada per la senyora M. Carmen Serrano Aroca. 
 
82. Núm. 230/09, de concessió d’una bestreta per import de 2.400,00 euros, a la senyora 

Teresa Górriz Simón, sense interès i a compte de les retribucions al llarg dels 24 
mesos posteriors a la seva concessió. 

 
83. Núm. 231/09, d’inscriure diferent personal al curs de nou mòdul d’estadístiques en el 

programa de Padró d’Habitants, organitzat per CCS AGRESSO. 
 

84. Núm. 232/09, de nomenar interinament el senyor Carlos Padilla Casado, amb la 
categoria d’auxiliar de manteniment-conserge,  per tal de cobrir la vacant accidental 
originada per la situació de permís concedit al senyor Laurentino Garcia Martín, no 
abans del dia 3 de març i fins la reincorporació de la persona substituïda. 
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85. Núm. 233/09, de contractar la senyora Juana Maria Moreno Pardo, amb la categoria 

d’auxiliar de manteniment-conserge,  per tal de cobrir la vacant accidental originada per 
la situació d’IT del senyor Ginés Sanchez Amo, no abans del dia 26 de febrer i fins la 
reincorporació de la persona substituïda. 

 
86. Núm. 234/09, de contractar la senyora Juana Maria Moreno Pardo, amb la categoria 

d’auxiliar de manteniment-conserge,  per tal de cobrir la vacant accidental originada per 
la situació de permís concedit a la senyora Encarna Torrecillas Navarro, no abans del 
dia 4 de març i  i fins la reincorporació de la persona substituïda. 

 
87.  Núm. 235/08, d’aprovar l’expedient núm. 10/09, de generació de crèdit a diferents 

partides pressupostàries. 
 
88. Núm. 236/09, d’aprovar el compte de la Gestió Recaptatòria de 2008 presentat per 

l’ORGT. 
89. Núm. 237/09, d’aprovar el compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació de 

2008 presentat per l’ORGT. 
 
90. Núm. 238/09, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció Social 

i Ciutadana. 
 
91. Núm. 239/09, d’acceptar una aportació de la Caixa de Pensions per import de 2.000,00 

euros destinada a activitats esportives i de lleure infantil. 
 

92. Núm. 240/09, de substitució en el càrrec d’Alcaldia per abséncia del titular durant els 
dies 7 i 8 de març. 

 
93. Núm. 242/09, de donar de donar de baixa la senyora Ana Maria Jiménez Juárez, com a 

titular de la parada núm. 77 del mercat ambulant, i donar d’alta el senyor Francisco 
Rios Lara. 

 
94. Núm. 243/09, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un import 

total de 1.986,56 euros. 
 

95. Núm. 244/09, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un import 
total de 1.984,93 euros. 

 
96. Núm. 245/09, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un import 

total de 1.997,25 euros. 
 

97. Núm. 246/09, d’aprovar la reposició de fons per a bestretes de caixa fixa per un import 
total de 1.933,81 euros. 

 
98. Núm. 247/09, d’incoar procediment de responsabilitat patrimonial núm. 3/2009, atesa la 

reclamació presentada pel senyor Juan José Sánchez Cordero. 
 

99. Núm. 248/09, d’aprovar la signatura d’un conveni per a la realització de pràctiques de 
neteja viària per part dels alumnes-treballadors de Fundació Tallers Catalunya. 

 
100. Núm. 249/09, de dur a terme el servei de poda d’hivern 2009 mitjançant el 

procediment de contracte menor, amb el contractista Àrea Verda, serveis de jardineria, 
per un import de 15.149,00 eruos i 2.423,84 euros d’IVA. 

 
101. Núm. 250/09, de subscriure un conveni de col.laboració amb l’Agència de 

Protecció de la Salut per a la prestació de serveis mínims de protecció de la salut de 
competència local. 
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3. MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA GENERAL BADIA DEL VALLÈS: CREACIÓ CLAU 
SISTEMA HABITATGE DOTACIONAL (HD) 

 
Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la 
senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Nosaltres votarem en contra 
d’aquesta modificació puntual, perquè entenem que contradiu a l’esperit del Pla General que es 
va signar abans de l’any 2000, i que els regidors del partit al qual represento, van signar també 
favorablement. Entenem que l’esperit inicial d’aquest  Pla General és de no fer més vivendes a 
Badia, donat la gran quantitat de població que tenim en tan poc espai, en tants poc metres 
quadrats que no arriben ni a un, i la idea era potser, la idea creiem que era no fer més vivendes 
a Badia excepte les de substitució del carrer Mediterrani, i destinar aquest espai a fer un edifici 
que seria d’una planta més un pis, que no seria més alt, amb lo qual no molestaria 
especialment els veïns i que seria destinat a equipament, que podria ser o bé comercial o bé no 
comercial. Entenem que això ha estat més important per la ciutat, i no pas fer més vivendes 
encara que aquestes siguin de protecció oficial, i entenem que això és positiu però farà que la 
població sigui més superhabitada, per tant superpoblada, per tant, ho votarem en contra”. 
 
Intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “L’AEB en aquest punt 
s’abstindrà. Ja en el primer moment que es va presentar la intenció de l’equip de govern de tirar 
endavant el projecte de construcció d’habitatge protegit de lloguer, nosaltres ja vam dir que 
teníem el cor dividit, que pensàvem que des d’un punt de vista purament social diguéssim que 
estem d’acord, que és una avantatja per a la gent de Badia, sobretot tenint en compte que no 
ens deixen participar en les promocions de les poblacions colindants, però per una altra banda 
coincidim amb el grup de CiU, que nosaltres opinem que potser a Badia, de les coses que 
menys falta fan, son més pisos. Ens continuarem abstenint, intentarem mantenir la coherència 
en aquest punt, tot i que hem de dir que el nostre grup aposta clarament pel tipus d’habitatge 
que es construirà en aquesta parcel.la. Es a dir, per l’habitatge de tipus protecció oficial de 
lloguer, i per tant no podem votar en contra”. 
 
Intervé seguidament el senyor Eusebio Argueta, del grup municpal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Nosotros en este punto, o yo en este punto votaré favorablemente”. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho,  tinent d’alcalde de Planificació urbanística, 
Serveis, Medi ambient, Parcs i Jardins, Manteniments, i Promoció Econòmica, que diu: “Dar las 
gracias a los grupos que van a apoyar la propuesta desde el principio, entender la postura de la 
AEB, puesto que desde un inicio siempre han dicho que tienen el corazón partido o dividido en 
este caso, y manifestar que lo que se está haciendo con esto es abrir el mercado a un tipo de 
vivienda y de población que normalmente en Badia no tiene cabida, que son los pisos de 
alquiler, y sobretodo pisos de alquiler para gente joven, que el proyecto en si ya recoge en la 
primera planta para equipamiento, y que en principio las dudas que puede tener el grupo 
municipal de CiU, yo creo que..bueno, no alcanzo a comprenderlas al 100%, pero respeto su 
postura y  ya està”. 
 
 Intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “Jo no voldria que 
aquest punt s’acabés sense recordar que la nostra aposta realment, per a obtenir habitatge de 
lloguer a Badia sense haver de construir en els pocs solars que ens queden lliures, és la 
recuperació dels pisos de la guàrdia civil, ja ho vam dir en aquell Ple on es presentava aquest 
projecte, és la rehabilitació i posada a lloguer, que encara no està massa clara la cosa, tot i que 
l’equip de govern ha dit que si, dels pisos de Mediterrani que quedaren lliures per a les famílies 
que vindran a viure al carrer Porto, i que la nostra aposta és clara.  Nosaltres demanaríem a 
l’equip de govern que faci un esforç especial i que s’aboqui per a aconseguir aquestes altres 
vivendes que tenim a Badia que ja estan construïdes, i que penso que serien realment una 
avantatja, sense desavantatja per a la nostra població, especialment la població jove”. 
 
Es passa a votació de la proposta presentada, que s’aprova per 11 vots a favor (PSC, ICV-
EUiA), 4 abstencions (AEB, PP), i 1 vot en contra (CiU). 
 
S’acorda: 
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Vist el Conveni de col·laboració signat entre el Departament de Medi ambient i Habitatge i   
l’Ajuntament de Badia del Vallès per a la construcció d’uns 32 habitatges dotacionals amb 
protecció oficial al carrer Saragossa, en data 5 de desembre de 2007. 
 
Vist el projecte redactat pels arquitectes Silvia Font i Llorensí, Pedro Ondoño, en representació 
de ONA ARQUITECTES, S.L.P., lliurat en el registre de l’ajuntament el 5 de febrer de 2009, a 
traves d’una instancia  signada  per la cap del Servei de Programació de l’habitatge Protegit, na 
Esther Llorenç i Nadal, del departament  de Medi Ambient i Habitatge, de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Vistos els informes que s’adjunten. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte Modificació del Pla General Metropolità de municipal de 
Badia, creació de la clau sistema habitatge dotacional (HD) en els termes que hi consten en 
l’expedient adjunt. 
 
Segon. Obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Durant 
aquest període l’expedient restarà a disposició de qualsevol persona que el vulgui examinar per 
tal de presentar les al·legacions que es considerin convenients. 
 
Tercer. Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per 
aquelles àrees del territori objecte del planejament, les determinacions noves del qual suposin 
una modificació del règim urbanístic vigent. La duració de la suspensió serà fins l’aprovació 
definitiva de la modificació i com a màxim dos anys. Aquestes àrees afectades per la suspensió 
seran les afectades per la modificació que apareixen en l’expedient. Aquesta suspensió es 
publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial. 
 
Quart. Trametre a la Comissió d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya als efectes 
escaients, i notificar-ho a al Departament de Medi ambient i habitatge. 
 
 
4. CRITERIS MATRICULACIÓ LLARS D’INFANTS 
 
Es dóna lectura de la proposta presentada. Seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la 
senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Nosaltres votarem a favor 
d’aquest punt. Considerem que ja que tenim l’oportunitat de regular els barems d’entrada a les 
llars d’infants de Badia, doncs municipalitzar-ho vol dir tenir la possibilitat de fer un major 
control, i esperem que els barem siguin els adequats i permetin que la majoria o tots els infants 
que necessiten d’aquest servei de Badia puguin tenir-lo, i agrair-li al regidor Sánchez que hagi 
tingut en compte les aportacions dels demés grups municipals, i en concret a CiU a l’hora 
d’elaborar aquests barems”. 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municpal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Nosotros como en el punto anterior, votaremos favorablemente”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, 
que diu: “Nosaltres votarem també favorablement aquest punt. Volem agrair la possibilitat de 
consensuar  aquests criteris amb tots els grups de l’oposició, i especialment haver acceptat les 
aportacions del nostre grup, especialment perquè nosaltres tenim present i tenim clar i 
apostem, perquè els infants que viuen a Badia han de tindre prioritat a l’entrada d’aquestes 
escoles bressol, però també creiem que si puntuarem aspectes que van en direcció a conciliar 
la vida familiar y laboral, era just també que aquests criteris s’apliquesin a les famílies que 
potser no viuen a la ciutat, amb el repartiment de punts garantim l’entrada dels residents, però 
valorem la situació de conciliació familiar i vida laboral a totes les famílies que volen accedir a 
una plaça”. 
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Intervé seguidament el senyor Enrique Sánchez, tinent d’alcalde d’Acció Cultural i Social, que 
diu: “El  passat 26 de novembre, el Ple municipal de l’Ajuntament de Badia del Vallès va 
aprovar per majoria demanar a la Generalitat de Catalunya la delegació de competències per al 
control de la matriculació de les llars d’infants. 
 
Avui aprovarem els criteris i la baremació que hauran d'ajudar a controlar el frau actual i donar 
prioritat real als nens i nenes que visquin a Badia amb els seus progenitors. Peró no només 
voliem aquest control, voliem prioritzar i donar el máxim suport a aquelles parelles que tots dos 
treballen o estan en recerca activa de treball.També voliem ser sensibles devant una nova 
realitat com es l'augment de les families monoparentals i els reptes que aixó els suposa.  

 
Aixi doncs avui fem un altres pas en la coresponsabilitat i en l'autonomia del nostre municipi, 
que possibilitarà control sobre el frau i que assegurarà que les famílies treballadores i residents 
a Badia tinguin prioritat en l’accés a les llars.  
 
Aquests criteris que han treballat els nostres serveis tècnics i les direccions de les Llars de 
Badia, han recollit també les aportacions dels grups  municipals de la AEB i de CiU als quals 
agraeixo el seu treball. Així mateix també vull agrair el suport que la resta de grups donaran a 
aquests criteris”. 
 
Es passa a votació de la proposta presentada, que s’aprova per unanimitat. 
 
S’acorda: 
 
Vist que l'Ajuntament de Badia del Vallès està compromès en l'optimització dels serveis per a la 
petita infància i les famílies al territori i té aquesta directriu com a central en els seus programes 
d'educació i infància. 
 
Vist que en data 17 de desembre de 2008 es va signar el conveni entre l’Ajuntament de Badia 
del Vallès i la Generalitat de Catalunya per a l'assumpció de les competències delegades 
relacionades amb el procés de preinscripció i admissió a les llars d'infants. 
 
Vist que cal definir les condicions d'admissió a les Llars La Mainada i La Llavor per al curs 
escolar 2009-2010 i que segons el conveni per a l'assumpció de les competències delegades 
relacionades amb el procés de preinscripció i admissió a les llars d'infants li correspon a 
l'Ajuntament proposar-les i aprovar-les.. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les següents condicions d'admissió a les llars d'infants La Mainada i La Llavor:  
 
A) Qualsevol persona que desitgi matricular al seu infant a les escoles bressol de Badia del 
Vallès, ha de fer la preinscripció dins del termini establert per la Generalitat. En cas de que no 
sigui així, aquesta persona passa directament a llista d’espera. 
 
B) Criteris generals. 

 
1. Que la unitat familiar visqui (i per tant estigui empadronada) a Badia del Vallès. 

Obtindran 75 punts. Si la unitat familiar no viu a Badia 0 punts. 
 

2. Situació laboral.  
 

2.1 Si tots els adults de la unitat familiar treballen obtindran 30 punts. Aquest es 
sumen als punts obtinguts al criteri 1, 
2.2 Si només treballa un reben 0 punts. Excepcions: 
 

a) Si un treball i l’altre no per sobrecàrrega familiar (embaràs, tenir cura d’un infant menor d’un 
any o estar a càrrec de persones en situació de dependència) obtindran 30 punts. Són 
acumulables als punts del criteri 1 
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b) En cas d’estar en situació de recerca de feina les famílies rebran 20 punts. Acumulables als 
punts obtinguts del criteri 1. 
Els punts del supòsit a) i b) no són acumulables entre si. 
 

1. Famílies monomarentals o monoparentals (no reben pensió alimenticia) obtindran 30 
punts. Aquest són acumulables als punts que et donen per complir el requisit 1 i algun 
requisit de l’apartat 2. 

 
2. Si les persones de la unitat familiar no viuen a Badia, però un dels dos treballa al 

municipi rebran 20 punts.  
 
C/ Criteris complementaris 
 
Els criteris complementaris només es tindran en compte en cas d’empat.  
 

1. En el cas de que hi hagi empat i les persones del nucli familiar treballin totes es tindran 
en compte els ingressos de la família. Hi haurà un barem clar al respecte. 

2. Per l’existència de germans o germanes al mateix centre s’obtindran 20 punts.  
 
Segon.- Comunicar-ho a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu de la Generalitat 
de Catalunya, Via Augusta 202-226, 08201 Barcelona. 
 
 
5. MOCIÓ ICV-EUA: EN DEFENSA D’UN PLA PER AL TANCAMENT PROGRESSIU DE LES 

CENTRALS NUCLEARS 
 
Es dóna lectura de la moció presentada per ICV-EUiA. A continuació l’alcaldessa cedeix la 
paraula a la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “El meu grup 
municipal votarà en contra d’aquesta moció perquè considerem que és molt maco dir que 
volem fer un pla de tancament progressiu de les centrals nuclears i, en teoria podríem estar a 
favor més o menys. Des del grup municipal de CiU, estem en contra de les centrals nuclears, 
d’acord? El que passa és que trobem que és irresponsable demanar un tancament de les 
centrals nuclears sense fer abans un debat previ i seriós sobre com podem substituïr el que fins 
ara és el 40 per cent de l’energia subministrada en Espanya. Llavors, demanar un tancament 
així a les braves em sembla incoherent i sobretot, poc seriós. Creiem que ara mateix l’Estat no 
està fent un debat seriós sobre aquest tema, i no estem fent un plantejament sobre on volem 
anar i què volem fer. De vegades s’aposta per unes coses, de vegades per unes altres, des del 
grup municipal de CiU també apostem per les energies netes però pas a pas i amb totes les 
implicacions que això suposa i sobretot, amb previsió i amb debat previ. Nosaltres estem a 
favor del punt tercer de la vostra moció, sense cap tipus de a priori, estem a favor. Però no 
podem votar a favor dels altres punts. Per tant, votarem en contra”. 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Muchas gracias a las personas y a los grupos municipales que van a apoyar esta propuesta de 
ICV-EUiA. Nosotros es en la línea de trabajo y del planteamiento de alguna manera, vamos a 
llamarle así, ecosocialista de la formación política a la que yo represento en este Consistorio. 
Yo no tengo nada más que decir sino agradecerle a los grupos municipales que vayan a dar el 
apoyo y que por lo tanto, lo que me hubiese gustado es que hubiese salido aprobada por 
unanimidad”. 
 
L’alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Antonia Escriva, del grup municipal del PP, que diu” 
Nosotros no encontramos lógico que se pida, como dice en su moción, cuando expire la actual 
actualización de explotación. Estamos hablando de una central nuclear que tiene problemas  
estructurales, con fallos en las baterías, que se han producido cinco declaraciones de 
incidentes en el año 2008, que presenta 178 elementos que se consideran severamente 
degradados, 135 componentes con un estado de degradación etc. etc. etc. Lo que nos 
planteamos es como no piden el cierre automático de esta central ya. Con lo cual, nosotros nos 
vamos a abstener, puesto que encontramos que es un tema lo suficientemente interesante 
como para hacer un debate exhaustivo, pero encontramos en cierto modo incongruente esta 
moción por el tema que le comento. SI algo no funciona, tiene tantos problemas, es un peligro, 
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bueno pues cerrémoslo ya, y sino, no esperemos a que expire el plazo. Es nuestro 
planteamiento, con lo cual estamos de acuerdo que si tiene tantos problemas que se cierre, 
teniendo en cuenta que la salud pública es la más perjudicada, pero claro, tampoco de esta 
manera”.  
 
Seguidament intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, que diu: “No se 
si tomarme la confusión contínua como un piropo o no. Creo que si. Nosotros estamos de 
acuerdo con algunas de las afirmaciones que se han vertido aquí. Estamos de acuerdo con el 
grupo de CiU nuevamente, por segunda vez y sin que sirva como precedente en que realmente 
no se ha instalado desgraciadamente, tanto en el gobierno autonómico como en el gobierno 
central, un debate en profundidad sobre el tema del cierre paulatino de las centrales nucleares 
del estado español, pero realmente habría que pensar que para que haya un debate profundo 
sobre algo, alguien lo tendrá que iniciar. Para que se hable en profundidad sobre algo tan serio 
como la energía nuclear. Alguien tendrá que plantearlo de una manera seria, en instancias 
seguramente muy por encima de este ayuntamiento y de todos los ayuntamientos de este país. 
Pero bueno, si sirve como una primera piedrecita el hecho de aprobar que el Ayuntamiento de 
Badia y por tanto sus ciudadanos, opinan que se tendrían que cerrar paulatinamente las 
centrales nucleares de este país, pues bienvenida sea la moción. Con esto estoy invitando a 
los grupos que teneis representación tanto en el gobierno autonómico como en el gobierno 
nacional, a que inviteis a vuestros no se si llamarlos superiores, quizá quede un poquito feo 
pero a las personas que están a cargo del partido, pues a iniciar este debate en profundidad 
sobre la energía nuclear. Nosotros votaremos a favor respondiendo a una pregunta que yo 
pienso que todos nos deberíamos hacer, y es la siguiente. ¿Qué derecho pensamos que 
tenemos de dejar a las próximas mil o dos mil generaciones una serie de residuos con los que 
todavía no se sabe qué hacer? ¿Con qué derecho nos pensamos dejarle a los hijos, a nuestros 
hijos, a los hijos de nuestros hijos, a los hijos de los hijos de nuestros hijos, y así hasta hacer 
una frase muy larga? Yo pienso que es absolutamente injusto y creo que no está bien que nos 
pensemos que tenemos este derecho de perjudicar a no se cuantas generaciones. Por lo tanto, 
el cierre de las centrales nucleares pienso que debe convertirse en una realidad, antes hoy que 
mañana, y que debemos pedirlo como ciudadanos y aquí como representantes de los 
ciudadanos, sin dudarlo. Por lo tanto, nosotros votaremos a favor de esta moción”. 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho,  tinent d’alcalde de Planificació urbanística, 
Serveis, Medi ambient, Parcs i Jardins, Manteniments, i Promoció Econòmica, que diu: “El 
grupo municipal socialista votará a favor de la moción presentada por ICV-EUiA, y hay que 
decir que estamos de acuerdo en parte con el discurso de CiU, como con el discurso del grupo 
de la AEB en decir que el tema de la energía nuclear necesita un debate en profundidad, 
porque lo que está claro es que, como ha dicho anteriormente Marta es el 40% de nuestra 
energía, y de algún lado habrá que sustituirla, y lo que no sería de recibo sería continuar 
comprando energía a Francia, procedente de energía nuclear. Por lo tanto, es necesario este 
debate, tomárselo muy en serio y estudiar las alternativas. La única duda que quizá puedo 
tener, y aquí hablo como Lancho en este caso, sería el tema de los residuos. En algún lado 
habrá que ponerlos, los que existen, o los que se generan actualmente”.   
 
Es passa a votació de la proposta presentada, que s’aprova per 14 vots a favor (PSC, ICV-
EUiA, AEB), 1 abstenció ( PP), i 1 vot en contra (CiU). 
 
S’acorda: 
 
Atès que l’energia nuclear és incompatible amb un model energètic sostenible, ja que no 
compleix cap de les seves premisses: no és econòmicament eficient, ni socialment justa, ni 
mediambientalment acceptable. 
 
Atès que, junt al fracàs econòmic i tecnològic, l’energia nuclear ha causat ja greus problemes a 
la salut pública i al medi ambient: accidents nuclears, generació de residus radioactius 
impossibles d’eliminar i, a més, contribueix a la proliferació de les armes nuclears. 
 
Atès que en la campanya per a les eleccions generals del 2008, el PSOE es va comprometre 
en el seu programa electoral al tancament progressiu de les centrals nuclears, substituint-les 
per “energies netes, segures i menys perilloses”. 
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Atenent al fet que, a l’Estat Espanyol, la central nuclear de Santa Maria de Garoña, de 466 MW 
de potència elèctrica, va ser autoritzada a entrar en funcionament el 30 d’octubre de 1970, amb 
el que ha complert ja més de 38 anys de funcionament tècnic. 
 
Atès que aquesta central funciona amb una autorització d’explotació concedida el 5 de juliol de 
1999, i vàlida fins al 5 de juliol de l’any 2009. 
 
Atès que al gener de l’any 2007 la vice-presidenta del Govern va anunciar la intenció de 
procedir al tancament d’aquesta central nuclear, intenció coherent amb el malmès estat de la 
instal·lació, que es detalla en un altre punt d’aquest escrit. 
 
Atès que la central presenta greus problemes estructurals com fallides en les bateries 
d’alimentació d’emergència, processos de corrosió que afecten al circuit primari i a les entrades 
de les barres de control; el que ha donat origen a que s’hagin produït 5 declaracions d’incidents 
només durant l’any 2008. 
 
Atès que segons un informe del propi Consell de Seguretat Nuclear (CSN) la central presenta 
78 elements que es consideren severament degradats, i altres 135 components amb un estat 
de degradació que es qualifica de mitjà o baix. 
 
Atès que la central ha superat, amb escreix, el seu cicle tècnic de funcionament; i que el 
manteniment de la seva activitat en les condicions descrites implica un increment del risc 
d’accident, de les emissions radioactives alliberades amb el conseqüent perill pel medi ambient 
i la salut de la població, i un increment del volum de residus radioactius d’alta activitat a 
gestionar en un futur. 
 
Atès que les condicions descrites es poden donar en un futur més o menys proper a les 
centrals nuclears en funcionament a Catalunya, que la naturalesa de difusió en l’espai i 
persistència en el temps de la contaminació radioactiva implica que els criteris de proximitat o 
llunyania siguin molt relatius, i de que es tracta d’una central amb un pes irrellevant en el 
conjunt del sistema de generació elèctric. 
 
Atès que renovar l’autorització d’explotació d’aquesta central significa establir el  precedent 
d’un cicle de funcionament nuclear de 49 anys, prenent una decisió contrària a  qualsevol 
concepció del principi de precaució. 
  
S’acorda: 
  
Primer.- Demanar al Sr. Ministre d’Indústria de l’Estat que procedeixi al tancament definitiu de  
la central nuclear de Santa Maria de Garoña quan expiri l’actual autorització d’explotació. 
 
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat que, a partir del tancament de la central de Garoña, posi 
en marxa un pla de tancament progressiu de les centrals nuclears, i que prengui les mesures 
necessàries per fer possible un sistema energètic sostenible. 
 
Tercer.- Traslladar al Govern de l’Estat el rebuig del nostre municipi a que es pugui instal·lar un 
magatzem temporal centralitzat (ATC en les sigles en castellà) de residus radioactius a 
Catalunya. 
 
Tercer.- Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al Congrés 
dels Diputats i al Parlament de Catalunya, al Departament d’Economia de la Generalitat de 
Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), i a 
la Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC). 
 
Finalitzats els punts de l’ordre del dia i prèvia declaració d’urgència s’adopten els següents 
acords: 
 
6. DESIGNACIÓ REPRESENTANT MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’AREA 

METROPOLITANA DE BARCELONA 
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Es dóna lectura de la proposta presentada, i seguidament l’alcaldessa cedeix la paraula a la 
senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Nosaltres ens abstindrem”. 
 
Seguidament intervé el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: 
“Nosotros en este punto nos abstendremos”. 
 
L’alcaldessa diu: “Es que quan demano paraules espero que aixequin la ma, quan n’aixequen 
la ma és que no hi ha paraules”. 
 
Seguidament intervé el senyor Sergio Escribano, del grup municipal d’AEB, que diu: 
“Vergonyós, però és veritat que ha estat un...bueno, nosaltres també ens abstindrem. Entenem 
que heu de tenir un representant, però més enllà d’això entenem que tampoc va molt amb 
nosaltres, i per tant ens abstindrem en aquest punt”. 
 
A continuació pren la paraula la senyora Antonia Escrivà, el grup municipal del PP, que diu: 
“Per a dir que nosaltres lògicament també ens abstindrem”. 
 
Es passa a votació de la proposta presentada, que s’aprova per 10 vots a favor (PSC) i 6 
abstencions (AEB, PP, ICV-EUiA CiU). 
  
S’acorda: 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 10 dels Estatuts de la Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la qual aquest Ajuntament en forma part per resolució 
de l’Assemblea de l’esmentada Mancomunitat del dia 24 de novembre de 1994. 
 
Atès que el senyor José Luis Jimeno Sáez, alcalde de l’Ajuntament de Badia del Vallès, fins al 
17 de març de 2009 data en la qual ha presentat renúncia al càrrec d’alcalde i regidor de 
l’Ajuntament mitjançant escrit presentat amb data 10 de març de 2009,  
 
Atès que la senyora Eva Menor Cantador, és Alcaldessa d’aquest municipi i te atorgada la 
representació de l’Ajuntament des del dia 21 de març de 2009, data en la que va tenir lloc el 
Ple extraordinari d’elecció i pressa de possessió del càrrec, tenint per tant les atribucions que 
atorga l’article 21 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local als alcaldes. 
 
S’acorda: 
 
Primer. Designar a l’alcaldessa de l’Ajuntament senyora Eva Menor Cantador perquè representi 
l’Ajuntament de Badia del Vallès a l’Assemblea de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
La senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB fa una pregunta: 
 
7.1 Informació rebuda 
 
Voldria felicitar, perquè he vist que darrerament, des de la Comissió d’Acció Social...mai se el 
nom complert, ens ha arribat unes resolucions d’Alcaldia via mail. Això ha estat una grata 
sorpresa, perquè normalment les resolucions d’Alcaldia les llegim quan ens arriba la preacta 
del Ple. Jo felicito la iniciativa i a més, m’agradaria que fos una dinàmica que puguéssim 
mantenir i continuar, perquè això ens permet rebre la informació d’aquestes resolucions amb 
força anterioritat, i poder consultar o demanar informació complementària, i no haver-ho de fer 
en el Ple, ens el precs i preguntes.    
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El senyor Juan Antonio Pérez, del grup municipal de l’AEB, fa un prec: 
 
7.2 Arbrat 
 
Mi ruego es el siguiente. He visto que en el parque Joan Oliver, cuando hubo la famosa 
ventada del mes anterior, y se cayeron diversos árboles. Se tallaron, se cortaron, pero 
quedaron lo que es la base del árbol. No se si tenemos intenciones de quitarla, me imagino que 
si, pero verdaderamente es un riesgo para cualquier ciudadano, sobre todo para los usuarios 
del parque, o el mayor usuario del parque que son los críos, con el consiguiente riesgo de un 
accidente En la escuela La Jota me comunica Sergio que ya ha habido algún tipo de problema, 
también se cayó algún árbol que fue talado y que se han quedado las raices, junto con el tallo 
del árbol. Con ello lo que estoy pidiendo, es que lo antes posible se pueda retirar esta parte 
baja del árbol que ha quedado junto con sus raíces en el parque, y aprovecho teniendo en 
cuenta la resolución número 32, en la cual hacemos una petición de 3.100 no se cuantos 
euros, que si es necesario retomar estar partida para la retirada de estos trozos de árboles que 
han quedado en diferentes lugares del municipio, y no esperar a que tengamos que cortar  la 
cantidad de árboles que tengamos pendientes por talar para retirar esto, es decir que lo 
podamos hacer lo antes posible.   
 
El senyor Sergio Escribano, del grup municipal de l’AEB, fa una pregunta: 
 
7.3 Servei monitors IEM 
 
En el darrer Ple, nosaltres vam fer una pregunta sobre la concessió dels serveis esportius 
terrestres i aquàtics que s’anava a fer al poliesportiu, vam fer una pregunta perquè hi havia una 
resolució d’Alcaldia relacionada amb això, i ja se’ns va deixar clar que era una qüestió de Junta 
de Govern, perquè era la quantia de la concessió que era més petita del que marca la llei, però 
nosaltres vam demanar que, com a mínim, se’ns fes arribar. L’alcalde d’aquell moment, el 
senyor Jimeno va dir que només eren les bases i que se’n faria arribar per si teníem alguna 
cosa a dir o alguna aportació a fer, i nosaltres en principi no hem rebut cap tipus de 
comunicació ni de bases, no ens han arribat com a mínim, i no hem pogut fer cap aportació i 
clar, la sorpresa ha estat veure ja publicat al BOP que s’ha fet la concessió dels serveis 
esportius aquàtics i terrestres. 
 
La senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, fa una pregunta: 
 
7.4 Estudis sol.licitats AMB 
 
Aquest Consistori va demanar a l’Àrea Metropolitana per petició de CiU, uns estudis sobre la 
possibilitat de posar àrees wifi al municipi i, sobre la viabilitat també de intentar col.locar les 
llums amb il.luminació eficient i ecològica. Em pregunto si se sap alguna cosa sobre aquests 
estudis, perquè crec recordar que veu comentar que això tardaria uns dos o tres mesos i 
encara no sabem res de res. No se si hi ha la possibilitat de reclamar-lo. Perquè clar, se’ns està 
demanant als partits de l’oposició les nostres propostes per a el.laborar el quadre d’inversions, 
cosa que s’agraeix, però a mi m’agradaria introduir tot el tema de la il.luminació, sinó tenim 
aquests estudis doncs es fa complicat. 
 
El senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA fa una pregunta: 
 
7.5 Consell Escolar 
 
Recientemente me ha llegado un papel de una reunión de las AMPAS de Badia que hablan de 
las dificultades de los colegios, del fracaso escolar y de todos estos temas, hablan de varias 
cosas, pero un punto que me llama especialmente la atención, y es que se vuelva a crear el 
Consejo Municipal Escolar. Me llama especialmente la atención ese punto. Entonces, preguntar 
si no existe y desde cuando se reune el Consell Municipal Escolar. Y hay otro puntito también 
que dice que quieren conseguir las AMPAS la implicación total del Ayuntamiento. O sea, este 
acta es público, es del 23 de marzo. Y es un tema que me gustaría saber como está, cuando 
se reúnen, como se reunen y quienes componen el Consell Municipal Escolar.  
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7.6 Revista municipal 
 
Quisiera hacer otra pregunta. Parece ser que ya hemos contratado como Consistorio a la 
nueva, según la resolución que hemos conocido, y que yo la tenía marcada. No he preguntado 
porque ya han preguntado otros grupos politicos, a la Sra. Sonia Rico como nueva redactora de 
prensa o cap de prensa del municipio, o sea suponemos que ahora ya empezaremos a hacer 
regularmente la revista, y mi pregunta es cuando va a salir la revista municipal, previsiones, 
como se va a llevar, si va a salir con más regularidad, previsiones, cuantas se van a hacer 
durante este curso o lo que resta de legislatura. 
 
7.7 Previsions econòmiques 
 
Otra pregunta es que ahora como nos estrenamos con nueva alcaldesa, me gustaría saber un 
poco previsiones con la historia de lo que está cayendo, con la crisis, si desde el equipo de 
gobierno se tiene algún plan municipal para dar apoyo a las personas de alguna manera que 
están quedando, engrosando las listas del paro, o mejor dicho si hay un plan anticrisis, sinó 
pues que lo empecemos a trabajar directamente y en esta línea me gustaría, como ya  
acabamos el primer trimestre, como un cuarto ruego, saber sobre el proceso actual de 
ejecución de los presupuestos de este año para ver como se va evolucionando el tema.     
 
RESPOSTES 
 
Pren la paraula el senyor Juan Antonio Lancho,  tinent d’alcalde de Planificació urbanística, 
Serveis, Medi ambient, Parcs i Jardins, Manteniments, i Promoció Econòmica, que diu: “Sobre 
la tala de árboles, recojo la sugerencia o ruego-propuesta que realiza la AEB, y estudiaremos 
en todo caso si el dinero que nos llegue de Diputación se puede invertir en esto, y sino es así, 
los árboles talados, lo que queda de ellos, serán sacados lo antes posible, tanto los de Joan 
Oliver como los de las escuelas, como los de otros lugares que existen.  
Sobre los estudios pedidos todavía no tenemos contestación y reclamaremos al Àrea 
Metropolitana el que lleguen. Y creo que ya está. 
 
Intervé seguidament el senyor Enrique Sánchez, tinent d’alcalde d’Acció Cultural i Social, que 
diu: “Crec recordar, sinó m’equivoco, que al dia següent del compromís d’enviar el document 
del concurs de la concessió d’activitats aquàtiques i terrestres, us vaig enviar a tots els grups 
els documents, per la dinàmica que hem agafat. De totes formes si us plau, mireu-lo, però estic 
convençuts que ho vaig enviar a tots els grups- Els demés si? Doncs us ho tornaré a enviar per 
si ha hagut algun problema amb el correu. 
 
Pren la paraula la senyora Montserrat Montañés, del grup municipal de l’AEB, que diu: “SI que 
ens va arribar. El que passa és que el que ens va arribar va ser la publicació de les bases 
definitives i aprovades. O sigui, la documentació quan nosaltres fem la pregunta en el Ple, 
se’ns diu que se’ns passarà les bases perquè les puguem discutir abans de ser aprovades, i el 
que ja estava publicat fins i tot al butlletí oficial era les bases tal qual, es a dir, la licitació que en 
el seu moment l’alcalde es va comprometre era enviar les bases per a poder ser discutides, i 
aquesta discussió no va poder tindre lloc perquè ja era una qüestió que havia estat publicada. 
Sí que ens va arribar la documentació, el que passa és que documentació no era la que se’ns 
deia que se’ns havia de fer arribar, evidentment perquè les bases no es podien discutir perquè 
ja estaven aprovades i publicades. 
 
Intervé seguidament el senyor Enrique Sánchez, tinent d’alcalde d’Acció Cultural i Social, que 
diu: “El tema que plantejava el Sr. Argueta de les AMPAS, tenim reunions periòdiques 
trimestrals amb totes les AMPAS. La FAMPA inclosa com a coordinadora, amb totes les 
AMPAS. Fins ara és veritat que no està posat en marxa el Consell Escolar, perquè fins ara eren 
els propis agents educatius, les AMPAS incloses, els que a partir de l’assistència de la 
Comissió d’Educació, primer del pla comunitari, i després el seu pas al pla educatiu entorn, 
reclamaven que, com sempre eren els mateixos problemes i què podem fer, era una 
sobrecàrrega en l’agenda. Jo en la propera reunió amb les AMPAS tornaré a plantejar aquest 
tema, per si realment estan disposades a que es posi en marxa, i que la resposta de 
l’assistència i treball en el Consell Municipal Escolar, sigui real. Si han canviat d’opinió....aquest 
problema.  



 18 

Sobre el tema de demanar la implicació total de l’Ajuntament és una sorpresa, perquè la última 
reunió vam iniciar unes línies de treball, de col.laboració per treballar sobre el tema de la millora 
de l’èxit escolar, la coordinació, com implicar més els pares a Badia en tots els afers reducatius, 
i la de treballar tots plegats en la programació d’activitats extraescolars, donat les dificultats que 
tots tenien. En principi agafo els seus comentaris, i la propera reunió amb les AMPAS veure 
què és el que estan plantejant de debó i indubtablement, estarem oberts a qualsevol mena de 
proposta.  
En el tema d’ocupació, informar-li que últimament, donat que Badia del Vallès està com la resta 
de municipis de la comarca, en el Consorci d’Ocupació, COPEVO, us hem anat fent arribar 
informació de les línies estratègiques que la comarca i totes les línies de suport que les 
diferents administracions ens donen als municipis per a poder tirar endavant plans 
ocupacionals, plans formatius, etc. Si us mireu bé aquest document veureu que tots els 
ajuntaments de la comarca estem molts preocupats en aquest tema, que estem demanant a la 
Diputació, a la Generalitat i a nosaltres mateixos un esforç en aquest línia, que anem 
concretant conforme s’estan obrint les convocatòries, anirem fent les demandes, us 
informarem, i us anirem explicant amb més detall totes les mesures, però que les fem des del 
Consorci d’Ocupació del Vallès Occidental”. 
 
L’alcaldessa diu: “Respecte el que ha comentat el senyor Argueta, sobre el tema de les 
mesures o el “plan anticrisis” a què es referia, jo m’estimaria més si voleu, fem una reunió, una 
Comissió Informativa sobre el tema de la situació actual de Badia, que no tenim inconvenient 
en donar tota la informació que disposem en quan a dades d’atur, de demandes d’urgència 
social, i ho parlem. Parlem i valorem la situació, penso que a nivell municipal no fa falta fer 
“planes anticrisis”, ¿No?   
I després, del tema de la revista informar-vos que suposo que en uns 20 dies reactivarem el 
domini de la pàgina web, i començarem amb el tema de la revista quan tinguem ja més dades 
de números i quan començarà, ja us informarem sense cap dubte.  
Respecte el tema de la concessió dels serveis esportius, no s’ha fet la contractació, està en el 
procés. No se si s’ha convidat als grups perquè participessin en el tema de les taules de 
contractació. Com a la resta, el que s’ha fet és el mateix procediment d’altres taules de 
contractació”. 
 
Pren la paraula el senyor Eusebio Argueta, del grup municipal d’ICV-EUiA, que diu: “La 
pregunta del plan anticrisis yo creo que si que haría falta pero bueno, ese es un punto de vista 
muy particular, pero a mi me gustaría hacer referencia a unos carteles que he visto colgados 
por la calle que se denomina “asamblea de parados”, como este tema para mi es muy fràgil, 
muy sensible, y no me gustaría en este caso utilizarlo ni para sacar rentabilidad de ningún tipo 
ni mucho menos, sino que yo creo que con la que está cayendo y como Consistorio en este 
caso, propongo que vayamos todos a una porque no puede ser lo que está pasando, y yo creo 
que es suficientemente grave, no para hacer una Comisión Especial informativa, sino para 
hacer las que hagan falta”. 
 
Pren la paraula la senyora Marta Figueras, del grup municipal de CiU, que diu: “Només un prec. 
Que posats a demanar aquests estudis de l’Àrea Metropolitana, si us plau no tardar els 9 
mesos que vam tardar en sol.licitar-los”.   
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
son les dinou hores, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 
 


