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ACTA  NÚM. 1/2009 

            
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE 
BADIA DEL VALLÈS EL DIA 28 DE GENER  DE 2009 
 
Badia del Vallès, vint-i-vuit de gener de dos mil nou. 
 
El Ple de la corporació quan son les divuit hores i cinc minuts, es  reuneix a la sala de sessions de 
l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la  presidència del  Tinent d’Alcalde Primer 
senyor Juan A. Lancho Aceituno. 
  
Hi concorren els regidors següents: 
 
Eva Maria Menor Cantador    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-EUiA   
Marta Figueras Badia     CiU 
 
 
Assistits per la secretària  senyora Carme Coll Gaudéns que certifica. 
Assisteix la interventora de l’Ajuntament senyora M. Angels Granados.  
 
El senyor Juan A. Lancho Tinent d’alcalde primer excusa l’assistència de l’Alcalde senyor José Luis 
Jimeno Sáez.  
 
Oberta la sessió pel Sr. President i 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 les actes que van tenir lloc els dies 26 de novembre 
(ordinària) i 11 de desembre (extraordinària) de 2008, atès que tots els membres del consistori 
disposaven del text abans de la sessió. 
 
2. CONEIXEMENT RESOLUCIONS ALCALDIA 
 

La Corporació es dóna per assabentada de les següents resolucions de l’Alcaldia: 
 
1. Núm. 1137/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Governació, 

Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 
 

2. Núm. 1138/08, de disposició de vacances anyals pendents de diferents treballadors de 
l’Ajuntament. 
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3. Núm. 1139/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Governació, 
Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 

 
4. Núm. 1140/08, de convocatòria de la Junta de Govern Local, pel dia 21 de novembre de 

2008. 
 

5. Núm. 1141/08, d’aprovar l’expedient núm. 51/08, de generació de crèdit a diferents partides 
pressupostàries. 

 
6. Núm. 1142/08, d’aprovar l’expedient núm. 49/08, de generació de crèdit a diferents partides 

pressupostàries. 
 

7. Núm. 1143/08, de prorrogar el conveni de col.laboració del personal destinat a l’EAIA, 
subscrit amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, i aprovar un document ADO per 
import de 8.645,30 euros. 

 
8. Núm. 1145/08, de designar l’arquitecta municipal senyora Marta Vicens Núñez per la 

realització d’una valoració de bens embargats en l’expedient 3242496. 
 
9. Núm. 1146/08, de portar a terme les obres d’adequació i millora de l’accessibilitat a la via 

pública del carrer La Manxa, 13-15, mitjançant contracte menor amb Construcciones y 
Reformas Rimon SLU, per un import de 4.688,67 euros i 750,19 euros d’IVA. 

 
10. Núm. 1147/08, de designar com a administradors d’usuaris municipals de l’aplicatiu WTP 

de l’ORGT el senyor José Ignacio Abad Ostalé i M. Àngels Granados Sánchez. 
 

11. Núm. 1148/08, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per infraccions 
de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
12. Núm. 1149/08, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per infraccions 

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

13. Núm. 1150/08, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per infraccions 
de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

14. Núm. 1151/08, de convocatòria dl Ple municipal ordinari del dia 26 de novembre de 2008. 
 
15. Núm. 1152/08, d’aprovar l’expedient núm. 50/08, de generació de crèdit a diferents partides 

pressupostàries. 
 

16. Núm. 1153/08, d’aprovar l’expedient núm. 52/08, de generació de crèdit a diferents partides 
pressupostàries. 

 
17. Núm. 1154/08, de notificar la interposició de recurs contenciós administratiu núm. 

398/2008-B a l’Asseguradora Mapfre Industrial, en relació a la reclamació de la senyora 
Adela Pérez Arroyo. 

 
18. Núm. 1155/08, d’iscriure provisionalment l’entitat “ABADIA Vedruna. Associació Badia 

d’Ajuda a Discapacitats i a Ancians”, al Registre Municipal d’Entitats i Associacions amb el 
número EAC-108-08. 

 
19. Núm. 1156/08, 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. 
08063096. 
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20. Núm. 1157/08, 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. 
08062808. 

 
21. Núm. 1158/08, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions 

de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
22. Núm. 1159/08, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions 

de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
23. Núm. 1160/08, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions 

de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
24. Núm. 1161/08, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions 

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

25. Núm. 1162/08, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions 
de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
26. Núm. 1163/08, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per infraccions 

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

27. Núm. 1164/08, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per infraccions 
de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
28. Núm. 1165/08, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per infraccions 

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

29. Núm. 1166/08, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per infraccions 
de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
30. Núm. 1167/08, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per infraccions 

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

31. Núm. 1168/08, d’aprovar la reposició de fons per a bestreta de caixa fixa, per un import 
total de 2.005,01 euros, segons la relació comptable d’ordres de pagament número 
P/2008/133. 

 
32. Núm. 1169/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció Social i 

Ciutadana. 
 

33. Núm. 1170/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents Àrees 
gestores de les despeses. 

 
34. Núm. 1171/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Benestar i 

Acció Cultural. 
 

35. Núm. 1172/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Urbanisme,  
Medi Ambient i Promoció Econòmica. 

 
36. Núm. 1173/08, de variacions de la nòmina del personal corresponent al mes d’octubre de 

2008. 
 

37. Núm. 1174/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Governació, 
Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 
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38. Núm. 1175/08, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 28 de novembre de 
2008. 

 
39. Núm. 1176/08, de paralitzar i arxivar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 13/08, atès el canvi 

de residència efectuat pel Miguel Eyegue Ntutumu. 
 

40. Núm. 1177/08, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Serafina Binang Ekomo. 

 
41. Núm. 1178/08, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 

atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Luis Marcelo Llamba. 
 
42. Núm. 1179/08, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 

atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Larbi Jabrani Boiugmaghder. 
 

43. Núm. 1180/08, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Yanina Marini. 

 
44. Núm. 1181/08, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 

atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Natalia Pakhuta. 
 
45. Núm. 1182/08, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 

atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Cristina Beneito Luque. 
 

46. Núm. 1183/08, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Enoris Leticia Ruiz. 

 
47. Núm. 1184/08, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 

atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Youssef El Aoufi. 
 

48. Núm. 1185/08, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 
atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor Jorge Jové Góngora. 

 
49. Núm. 1186/08, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 

atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor  Kamal Aboroudi. 
 

50. Núm. 1187/08, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Maria Adoración Senes Espin. 

 
51. Núm. 1188/08, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 

atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor  Carmelo Garcia Garcia. 
 

52. Núm. 1189/08, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Maria Carmen Gómez Porras. 

 
53. Núm. 1190/08, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 

atesa la sol.licitud que ha presentat el senyor  Antonio Pérez Rivera. 
 
54. Núm. 1191/08, de concessió d’una bestreta per import de 350,00 euros, al senyor Rafael 

Moya Camarón, sense interès i a compte de les retribucions de la paga extraordinària de 
Nadal 2008. 

 
55. Núm. 1192/08, d’iscriure l’entitat “AMPA D’INFANTS USUARIS DE LA LLAR D’INFANTS 

LA MAINADA”, al Registre Municipal d’Entitats i Associacions amb el número EAC-109-08. 
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56. Núm. 1193/08, d’incoar expedient de baixa al padró municipal per inscripció indeguda, 
atesa la sol.licitud que ha presentat la senyora Carmen Arquero Vaquero. 

 
57. Núm. 1194/08, de paralitzar i arxivar l’expedient de Baixa d’Ofici núm. 14/08, atès el canvi 

de residència efectuat pel senyor Aziz Benabdellah. 
 

58. Núm. 1195/08, de donar d’alta el senyor Joaquin Santiago Fernandez, com a titular de la 
parada núm. 149,  al padró del mercat ambulant. 

 
59. Núm. 1196/08, de donar d’alta el senyor Laureano Amador Cortés, com a titular de la 

parada núm. 152,  al padró del mercat ambulant. 
 
60. Núm. 1197/08, de donar de baixa la senyora Maria Paz Fernandez Santiago Fernandez, 

com a titular de la parada núm. 1,  al padró del mercat ambulant. 
 

61. Núm. 1198/08, de donar d’alta la senyora Maria Paz Fernandez Santiago Fernandez, com 
a titular de la parada núm. 55,  al padró del mercat ambulant. 

 
62. Núm. 1199/08, de donar d’alta la senyora Noemi Doya Jiménez, com a titular de la parada 

núm. 88,  al padró del mercat ambulant. 
 
63. Núm. 1200/08, de donar d’alta el senyor Juan Cortés Santiago, com a titular de la parada 

núm. 133,  al padró del mercat ambulant. 
 

64. Núm. 1201/08, d’aprovar la liquidació complementària corresponent als mesos febrer a 
octubre de 2007 de deutes per Incapacitats temporals a la Tresoreria General de la 
Seguretat Social. 

 
65. Núm. 1202/08, de contractació de la senyora Marisa Espinosa Borrego, amb la categoria 

de tècnica IPI (itineraris personals d’inserció), mitjançant contracte laboral per obra o servei 
determinat, no abans del dia 1 de desembre i fins el 30 de juny de 2009. 

 
66. Núm. 1203/08, d’anul.lar la generació de crèdits corresponents a l’expedient de modificació 

núm. 55/08. 
 
67. Núm. 1204/08, d’elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte del servei 

“Instal.lació de l’enllumenat ornamental pels carrers de la població durant les festes de 
Nadal i el seu manteniment, a Comercial 54, S L. 

 
68. Núm. 1205/08, de comparèixer en el recurs ordinari 489/2008 interposat per Marmara SCP, 

en relació a reclamació de quantitat per danys. 
 

69. Núm. 1206/08, d’atorgar al treballador Luis Carlos Sánchez Muñoz llicència per assumptes 
propis sense retribució, amb efectes dek 24 de novembre de 2008 i fins el 30 d’abril de 
2009. 

 
70. Núm. 1207/08, de sol.licitar l’adhesió de l’Ajuntament de Badia del Vallès al conveni 

subscrit entre l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i 
el Departament de Justícia, per fomentar i implementar programes d’intervenció en l’àmbit 
de competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació o Justícial Juvenil. 

 
71. Núm. 1208/08, d’aprovar el programa “Actuacions de dinamització comercial per els 

comerços de Badia del Vallès – Nadal 2008”, i la despesa per import de 8.415,50 euros. 
 

72. Núm. 1209/08, de reconèixer al senyor Francisvo Javier Rodriguez Garcia una antiguitat de 
4 anys, 10 mesos i 6 dies. 
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73. Núm. 1210/08, de reconèixer al senyor Alberto Alvarez Flores una antiguitat de 4 anys, 2 

mesos i 5 dies. 
 

74. Núm. 1211/08, de reconèixer al senyor José Antonio Martínez Pedrero una antiguitat de 3 
anys, 3 mesos i 15 dies. 

 
75. Núm. 1212/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Benestar i 

Acció Cultural. 
 
76. Núm. 1213/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Governació, 

Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 
 
77. Núm. 1214/08, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per infraccions 

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

78. Núm. 1215/08, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions 
de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
79. Núm. 1216/08, 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. 
08064197. 

 
80. Núm. 1217/08, d’autoritzar la renovació de la concessió d’una reserva d’aparcament al 

senyor Abel Mármol Campaña, davant el núm. 7 de  l’av. Via de la Plata. 
 

81. Núm. 1218/08, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions 
de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
82. Núm. 1219/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Urbanisme,  

Medi Ambient i Promoció Econòmica. 
 
83. Núm. 1220/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents Àrees 

gestores de les despeses. 
 
84. Núm. 1221/08, de comparèixer en el recurs ordinari 398/2008-B promogut per la senyora 

Adela Pérez Arroyo contra la Resolució desestimatòria 646/08, referent a reclamació de 
responsabilitat patrimonial. 

 
85. Núm. 1222/08, d’aprovar el canvi d’ubicació de la parada núm. 139 del mercat ambulant, a 

la seva titular senyora Antonia Carmona Campos. 
 

86. Núm. 1223/08, d’aprovar les liquidacions d’ofici corresponents a la senyora Mónica Priego 
Hernández, per l’OVP amb instal.lació d’una carpa davant el local de l’av. Costa Brava, 8. 

 
87. Núm. 1224/08, de donar d’alta la senyora Juana Balsalobre Santiago, com a titular de la 

parada núm. 14-15,  al padró del mercat ambulant. 
 
88. Núm. 1225/08, d’aprovar el canvi d’ubicació de la parada núm. 157 del mercat ambulant, a 

la seva titular senyora Antonia Cortés Cortés. 
 

89. Núm. 1226/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Economia i 
Comerç. 

 
90. Núm. 1227/08, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per infraccions 

de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
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91. Núm. 1228/08, d’aprovar la signatura d’un conveni de col.laboració amb la Diputació de 

Barcelona, pel desenvolupament del programa d’agents locals d’igualtat durant el període 
desembre de 2007 fins a 31 d’octubre de 2008. 

 
92. Núm. 1229/08, de concessió de la llicència urbanística núm. 2008/129, a favor d’ENDESA 

Distribución Eléctrica, S L. 
 

93. Núm. 1230/08, de concessió de la llicència urbanística núm. 2008/132, a favor de Gas 
Natural Distribución, SDG, S A. 

 
94. Núm. 1231/08, d’autoritzar la transmissió de la llicència d’auto-taxi núm. 3 a favor del 

senyor Francisco Garrido Ariza. 
 

95. Núm. 1232/08, d’acceptar una subvenció de 3.000 euros atorgada per la Fundació Caixa 
Catalunya i Diputació de Barcelona, per proveïment d’equipament informàtic destinat a ús 
juvenil. 

 
96. Núm. 1233/08, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 5 de desembre de 

2008. 
 

97. Núm. 1234/08, de sol.lilcitar a l’ORGT la baixa de diferents rebuts corresponents a serveis 
de mercat. 

 
98. Núm. 1235/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Urbanisme,  

Medi Ambient i Promoció Econòmica. 
 
99. Núm. 1236/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de Benestar i 

Acció Cultural. 
 
100. Núm. 1237/08, de convocatòria de Ple municipal extraordinari, el dia 11 de 

desembre de 2008. 
 

101. Núm. 1238/08, 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. 
08065444. 

 
102. Núm. 1239/08, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
103. Núm. 1240/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents 

Àrees gestores de les despeses. 
 

104. Núm. 1241/08, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 12 de 
desembre de 2008. 

 
105. Núm. 1242/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció 

Social i Ciutadana. 
 

106. Núm. 1243/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de 
Governació, Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 

 
107. Núm. 1244/08, de disposició de les vacances de diferents treballadors. 
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108. Núm. 1245/08, d’aprovar l’addenda al conveni signat amb el Departament de 
Governació i Administracions Públiques en matèria d’actuacions comunitàries i cíviques, i 
acceptar la subvenció de 21.000,00 euros. 

 
109. Núm. 1246/08, d’aprovar el compromís de despeses i reconeixement de crèdit per 

import de 703,30 euros, corresponents a la compra de 100 targetes T10 d’1 zona. 
 

110. Núm. 1247/08, d’aprovar la memória valorada i demés documentació de les obres 
de la 1a fase de remodelació de l’enllumenat del mercat municipal, amb un pressupost de 
58.379,75 euros. 

 
111. Núm. 1248/08, de substitució en el càrrec d’Alcaldia del senyor Juan Antonio 

Lancho Aceituno durant el dia 17 de desembre de 2008. 
 

112. Núm. 1249/08, 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. 
08066724. 

 
113. Núm. 1250/08, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
114. Núm. 1251/08, d’autoritzar a la senyora Adoración Ruano López l’OVP el dia 29 de 

novembre de 2008, per l’instal.lació d’un camió per trasllat de mobles. 
 

115. Núm. 1252/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció 
Social i Ciutadana. 

 
116. Núm. 1253/08, d’aprovar les liquidacions d’ofici corresponents a la senyora Ana 

Belén Moral Alvarez, per l’OVP amb instal.lació d’una carpa davant el local de l’av. Costa 
Brava, 8. 

 
117. Núm. 1254/08, d’aprovar la reposició de fons per a bestreta de caixa fixa, per un 

import total de 1.989,02 euros, segons la relació comptable d’ordres de pagament número 
P/2008/138. 

 
118. Núm. 1255/08, d’acceptar la subvenció de 1.300,00 euros del Departament de 

Cultura i Mitjans de Comunicació, per al desenvolupament del projecte foment de la 
sardana. 

 
119. Núm. 1256/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea 

d’Urbanisme,  Medi Ambient i Promoció Econòmica. 
 
120. Núm. 1257/08, de donar el vistiplau a diferents propostes de declaració de crèdits 

incobrables presentada per l’ORGT, corresponents a liquidacions de diversos tributs. 
 

121. Núm. 1258/08, d’assignar als IPI 20087 diferent personal del Servei Municipal 
d’Ocupació, per les funcions de coordinació. 

 
122. Núm. 1259/08, de donar el vistiplau a la proposta de baixa presentada per l’ORGT, 

corresponents a liquidacions de l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 

123. Núm. 1260/08, d’autoritzar l’OVP a la senyora Maria Torres Contreras per la 
instal.lació d’una parada de venda de flors el dia 11 de desembre de 2008. 

 
124. Núm. 1261/08, d’autoritzar l’OVP a la senyora Rosa Arribas Santiago per la 

instal.lació d’una parada de venda de flors el dia 15 de desembre de 2008. 
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125. Núm. 1262/08, d’autoritzar l’OVP a la senyora Rosa Arnaldo Valentín per la 

instal.lació d’una parada de venda de flors el dia 9 de desembre de 2008. 
 
126. Núm. 1263/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de 

Governació, Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 
 

127. Núm. 1264/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents 
Àrees gestores de les despeses. 

 
128. Núm. 1265/08, de portar a terme les obres de construcció d’una rampa d’accés a 

l’edifici d’habitatges de l’av. Cantàbric, 21, mitjançant contracte menor amb Numar del 
Vallès, SL, per un import de 6.913,00 euros i 1.1069,08 euros d’IVA. 

 
129. Núm. 1266/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de 

Benestar i Acció Cultural. 
 

130. Núm. 1267/08, d’anul.lar la generació de crèdits corresponents a l’expedient de 
modificació núm. 56/08. 

 
131. Núm. 1268/08, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 19 de 

desembre de 2008. 
 

132. Núm. 1269/08,  de donar d’alta en el Padró Municipal d’Habitants diferents 
persones, per les causes que en cada cas s’acredita, durant el període de l’1 al 30 de 
novembre de 2008. 

 
133. Núm. 1270/08, de procedir a la cancel.lació de comptes operatius destinats a 

operacions i procediments puntuals, oberts en diferents entitats del municipi. 
 

134. Núm. 1271/08, d’aprovar l’acta del jurat del Premi 25 de novembre – Dia 
internacional contra la violència i maltractaments a les dones, i la despesa corresponents 
als premis per import de 853,00 euros.  

 
135. Núm. 1272/08, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 

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

136. Núm. 1273/08, de nomenar interventor i tresorera accidentals per assumptes propis 
dels titulars. 

 
137. Núm. 1274/08, de substitució en el càrrec de Secretaria per absència de la titular. 

 
138. Núm. 1275/08, de concessió de targeta d’aparcament individual per a persones 

amb disminució, modalitat titular no conductor, al senyor Rubén Mancera Fernández. 
 

139. Núm. 1276/08, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
140. Núm. 1277/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea 

d’Economia i Comerç. 
 

141. Núm. 1278/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció 
Social i Ciutadana. 

 
142. Núm. 1279/08, d’acceptar la proposta de l’arrendatari del local comercial núm. 89, i 

acceptar la cessió del local a favor de l’Ajuntament. 
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143. Núm. 1280/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea 

d’Urbanisme,  Medi Ambient i Promoció Econòmica. 
144. Núm. 1281/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents 

Àrees gestores de les despeses. 
 
145. Núm. 1282/08, de deixar sense efecte la inscripció provisional de l’entitat “ABADIA 

Vedruna. Associació Badia d’Ajuda a Discapacitats i a Ancians”, i donar-la d’alta amb 
caràcter definitiu al Registre Municipal d’Entitats i Associacions amb el número EAC-108-
08. 

 
146. Núm. 1283/08, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 

infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 
 
147. Núm. 1284/08, d’adjudicar a l’Associació El Safareig un contracte de serveis per a 

gestionar, fomentar i afavorir la cooperació mutua en el desenvolupament de polítiques de 
foment de participació, per import de 10.377,40 euros i 1.660,38 euros d’IVA. 

 
148. Núm. 1285/08, d’aprovar i signar una memòria econòmica referent a l’addenda del 

contracte d’assessorament i suport tècnic subscrit amb la Universitat de València, i el 
document comptable ADO per import de 1.000 euros. 

 
149. Núm. 1286/08, d’aprovar la reposició de fons per a bestreta de caixa fixa, per un 

import total de 1.987,19 euros, segons la relació comptable d’ordres de pagament número 
P/2008/143. 

 
150. Núm. 1287/08, d’acceptar les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona 

referents a la reforma integral del mercat municipal, per imports de 136.667,00, 136.667,00 
i 136.666,00 euros respectivament. 

 
151. Núm. 1288/08, de donar d’alta la senyora Saray Santiago Santiago, com a titular de 

la parada núm. 139,  al padró del mercat ambulant. 
 
152. Núm. 1289/08, d’anul.lar la generació de crèdits corresponents a l’expedient de 

modificació núm. 57/08. 
 

153. Núm. 1290/08, d’aprovar liquidacions corresponents a la taxa per OVP de l’ONCE i 
per aprofitament efectiu de cinc quioscos de loterias i apostes. 

 
154. Núm. 1291/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció 

Social i Ciutadana. 
 

155. Núm. 1292/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents 
Àrees gestores de les despeses. 

 
156. Núm. 1293/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de 

Governació, Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 
 

157. Núm. 1294/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de 
Benestar i Acció Cultural. 

 
158. Núm. 1295/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció 

Social i Ciutadana. 
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159. Núm. 1296/08, d’autoritzar la renovació de la concessió d’una reserva 
d’aparcament a la senyora Blanca Gutiérrez Bascones, davant el núm. 21 del carrer de 
Porto. 

 
160. Núm. 1297/08, d’aprovar diferents documents comptables negatius corresponents 

a variacions per comiats i d’altres. 
 

161. Núm. 1298/08, de procedir al compliment de la Sentència 150/08 recaiguda en el 
procediment per acomiadament 111/2008 de la senyora Rosario López Fernández, i 
transferir les quantitats fixades. 

 
162. Núm. 1299/08, de contractar diferents alumnes que s’integraran al projecte 

d’Escola Taller Innova, mitjançant contracte de formació a temps complert, no abans del 27 
de desembre de 2008, amb una durada de sis mesos. 

 
163. Núm. 1300/08, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per 

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

164. Núm. 1301/08, de desestimació de les al.legacions formulades, sancionar per 
infraccions de trànsit diferents persones, i notificar-ho a l’OALGT. 

 
165. Núm. 1302/08, d’estimació d’al.legacions interposades, referent a sancions per 

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

166. Núm. 1303/08, de liquidació dels havers de diferents treballadors-alumnes de 
l’Escola Taller Innova. 

 
167. Núm. 1304/08, de convocatòria de la Junta de Govern Local pel dia 30 de 

desembre de 2008. 
 

168. Núm. 1305/08, d’autoritzar la renovació de la concessió d’una reserva 
d’aparcament al senyor José M. Robles Gómez, davant el núm. 5 del carrer de Segovia. 

 
169. Núm. 1306/08, d’aprovar inicialment diferents projectes d’obres locals en relació a 

la sol.licitud de financiació d’obres amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local. 
 

170. Núm. 1307/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea 
d’Economia i Comerç. 

 
171. Núm. 1308/08, d’aprovar un conveni amb el Consorci per l’Ocupació i la Promoció 

Econòmica del Vallès Occidental i acceptar la subvenció atorgada per import de 60.600,00 
euros. 

 
172. Núm. 1309/08, de procedir al compliment de la Sentència 223/08 recaiguda en el 

procediment per acomiadament 164/2008 del senyor Manuel Julián Plazas, i transferir les 
quantitats fixades. 

 
173. Núm. 1310/08, de contractació de la senyora Virginia Ribelles Molina, amb la 

categoria d’informació-recepcionista, mitjançant contracte laboral per circumstàncies de la 
producció, no abans del dia 8 d’octubre i fins el 15 de desembre de 2008. 

 
174. Núm. 1311/08, de contractar la senyors 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 6 d’octubre i fins el dia 8 d’octubre de 2008. 
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175. Núm. 1312/08, de contractar la senyora Emilia Baldovi Amodeo, amb la categoria 
d’administrativa,  per tal de cobrir la vacant accidental originada per la situació d’IT de la 
senyora Pilar Damian Ayala, no abans del dia 1 de juliol i fins la reincorporació de la 
treballadora. 

 
176. Núm. 1313/08, 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 al senyor Laurentino Garcia Martín, no abans 
del dia 13 de novembre i fins el dia 21 de novembre de 2008. 

 
177. Núm. 1314/08, de contractació de dos recepcionistes, mitjançant contracte per 

circumstàncies de la producció a temps parcial, no abans del 28 de juny i fins el 31 d’agost 
de 2008. 

 
178. Nümero 1315/08, de finalitzar la relació laboral amb diferents treballadors, per 

finalització del seu període contractual. 
 

179. Núm. 1316/08, d’aprovar diferents documents comptables negatius corresponents 
a la quota patronal de la Seguretat Social, per baixes d’IT i d’altres situacions del personal. 

 
180. Núm. 1317/08, d’aprovar la reposició de fons per a bestreta de caixa fixa, per un 

import total de 905,42 euros, segons la relació comptable d’ordres de pagament número 
P/2008/299. 

 
181. Núm. 1318/08, d’aprovar la reposició de fons per a bestreta de caixa fixa, per un 

import total de 1.699,08 euros, segons la relació comptable d’ordres de pagament número 
P/2008/144. 

 
182. Núm. 1319/08, de reconèixer al senyor José M. Robles Gómez una antiguitat de 6 

anys, 4 mesos i 21 dies. 
 
183. Núm. 1320/08, de concessió d’ajuts de fons social a diferents treballadors, 

corresponents al mes de novembre de 2008. 
 

184. Núm. 1321/08, de reconèixer a la senyora Marta Vicens Núñez una antiguitat de 3 
anys, 1 mes i 29 dies. 

 
185. Núm. 1322/08, de concessió d’ajuts de fons social a diferents treballadors. 

 
186. Núm. 1323/08, d’autoritzar al senyor Juan Francisco Moreno Fernández l’ampliació 

de la parada 20 i 21 del mercat ambulant. 
 

187. Núm. 1324/08, d’autoritzar al senyor Victoriano Martin Rangel l’ampliació de la 
parada 71 del mercat ambulant. 

 
188. Núm. 1325/08, de portar a terme les obres de reparació de les voreres a la via 

pública en els accesos a la comunitat de l’av. Via de la Plata, 13, mitjançant contracte 
menor amb Construcciones y Reformas Rimon SLU, per un import de 864,12 euros i 
136,26 euros d’IVA. 

 
189. Núm. 1326/08, de concessió d’ajuts de fons social a diferents treballadors, 

corresponents al mes de desembre de 2008. 
 
190. Núm. 1327/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea d’Acció 

Social i Ciutadana. 
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191. Núm. 1328/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea 
d’Urbanisme,  Medi Ambient i Promoció Econòmica. 

 
192. Núm. 1329/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea 

d’Urbanisme,  Medi Ambient i Promoció Econòmica. 
 

193. Núm. 1330/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de 
Benestar i Acció Cultural. 

 
194. Núm. 1331/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents 

Àrees gestores de les despeses. 
 
195. Núm. 1332/08, d’aprovar i signar un conveni amb el Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya, per l’assumpció de competències delegades relacionades amb el 
procés de preinscripció i admissió de les llars d’infants. 

 
196. Núm. 1333/08, d’aprovar documents ADO per import total de 3.360 euros 

corresponents a activitats educatives als centres escolars. 
 

197. Núm. 1334/08, d’aprovar documents ADO per import total de 2.214,00 euros 
corresponents a activitats educatives als centres escolars. 

 
198. Núm. 1335/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per les diferents 

Àrees gestores de les despeses. 
 

199. Núm. 1336/08, d’aprovar un ajut econòmic de 3,500 euros a l’entitat SCAPS, per 
participar en el projecte “Un àpat diari per als infants sahrauis”. 

 
200. Núm. 1337/08, d’aprovar la devolució d’ingressos indeguts a la senyora Luisa 

Fernandez Matanza, corresponent a la taxa per prestació de serveis esportius i usos de les 
instal.lacions esportives. 

 
201. Núm. 1338/08, de reconèixer al senyor Juan Antonio Serrano Jiménez una 

antiguitat de 6 anys, 8 mesos i 13 dies. 
 
202. Núm. 1339/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de 

Governació, Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 
 

203. Núm. 1340/08, d’aprovació de documents comptables tramesos per l’Àrea de 
Governació, Seguretat Ciutadana i Serveis Generals. 

 
 
El president obre torn de paraules i la dona en primer lloc al senyor Juan A. Pérez regidor del grup 
municipal d’AEB qui diu: “Nosaltres tenim diverses qüestions a comentar, i una primera és que en 
diversos plens hem fet la demanda si era possible i sembla ser que en algun moment l’alcalde 
havia manifestat que sí que seria possible i que sí que ho faria de posar en coneixement de totes 
aquelles reclamacions patrimonials i de responsabilitats patrimonials, d’informar prèviament de que 
era el que estaven demanant cadascuna de les persones que feia aquesta denúncia. Si no estic 
equivocat, el mateix Alcalde va dir que sí que ho farien així, però durant aquestes resolucions 
d’Alcaldia nosaltres hem trobat quatre que parlen de tot això i no hem rebut aquesta informació. Ja 
torno a dir que no és la primera vegada que parlem aquest tema i m’agradaria si us plau que es 
tractes aquestes dades amb una mica més de seriositat. Només gràcies. Per altra banda, voldríem 
demanar sobre el número 7, la fotocopia de l’acord del conveni de col·laboració a l’EAIA, sobre el 
número 70 també el document fotocopiat si és possible del conveni signat amb el Departament de 
Justícia, en el número 108, la fotocopia del conveni de Polítiques de promoció de la comunitat 
gitana a Badia, i sobre el número 110 que parla de la reparació de les llums i taulades del Mercat 
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Municipal, en el que hi havia un projecte que vareu aturar un temps per poder parlar amb els 
comerciants i que donessin la seva col·laboració, consultes i opinions sobre el tema, una vegada 
que estigui finalitzat si ens podeu passar el projecte total del mercat. Per altra banda també el 195, 
demanem el conveni firmat amb el Departament d’Educació sobre el tema de les guarderies, i crec 
que això és tot.” 
 
El President dóna la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup municipal de 
Convergència i Unió qui diu: “Gràcies senyor Tinent d’Alcalde, em temo que algunes de les meves 
preguntes estan relacionades amb la petició que acaba de fer el company de l’Alternativa. Jo 
m’agradaria que ens expliqués de que van els següents punts, el número 17 el número 68, el 
número 84, i molt especialment el 161 i el 172, gràcies.” 
 
El President pren la paraula i diu: “Sobre la petició del grup de l’AEB sobre diverses fotocopies 
sobre los convenios firmados y proyecto de mercado la explicación, se les hará llegar a todos los 
grupos por igual, y en el resto pasamos a explicar.” 
 
El President dóna la paraula al senyor David Sanuy Tinent d’Alcalde de l’àrea Governació, 
Seguretat Ciutadana i Serveis Generals qui diu: “Per una banda comentar amb el tema de les 
reclamacions patrimonials de les que feu referència ara mateix que estan a les resolucions 
d’alcaldia la veritat és que no tinc la informació ara mateix, però em comprometo que a partir de la 
propera comissió informativa del mes de febrer incorporarem un punt fixa a l’ordre del dia on 
comentarem les diferents reclamacions patrimonials que s’estiguin gestionant i dels processos que 
es segueixen. Per altra banda la resolució 161 i 172 que fan menció a dues sentencies judicials per 
part del jutjat respecte de dos persones que treballaven al poliesportiu una persona era un auxiliar 
de manteniment i un altre era una auxiliar administrativa recepcionista, en aquest cas han hagut 
unes sentències judicials les quals des de l’Ajuntament hem hagut de donar compliment, que en 
aquest cas és una indemnització als treballadors corresponents.  
 
El President dóna la paraula a la senyora Eva Menor Tinent d’Alcalde de l’àrea d’Economia i 
Comerç qui diu: “ Per la 68 que és una reclamació interposada per Marmara SCP, és una 
reclamació que ens van fer per uns danys en un local i és per esbrinar quin és el responsable dels 
danys, hem comparegut perquè ens han reclamat, el local Marmara el que està a l’av. Burgos.” 
 
El President dóna la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup municipal de 
Convergència i Unió qui diu: “Entenc que les resolucions 161 i 172 fan referència a una sentència 
judicial que diu que l’acomiadament és improcedent? o diu un altre cosa. Desconeixement, que no 
ho se. Sí, diu que l’acomiadament és improcedent igual que varem  tractar fa cosa de dos plens. 
Gràcies.” 
 
El senyor David Sanuy pren la paraula i diu: “Per que consti, a la sentència judicial, nosaltres quan 
varem fer els acomiadaments estàvem dient que acabava l’obra i servei, i el jutge a decidit que no 
és així, i que eren dos contractes que estaven en frau de llei i per tant corresponia una 
indemnització, en aquest cas per un acomiadament improcedent.” 
 
3. RATIFICACIÓ RESOLUCIONS ALCALDIA 
 
Es dona lectura de la proposta de ratificació de les Resolucions d’alcaldia. 
 
S’aprova per assentiment la ratificació de les resolucions d’alcaldia. 
 
Ateses les resolucions dictades per l’Alcaldia susceptibles d’ésser ratificades pel Ple de 
l’Ajuntament, es proposa la ratificació literal de la següent: 
 
Núm. 1347/08, d’aprovar l’expedient núm. 58/08, de generació de crèdits a diferents partides del 
pressupost de l’exercici de 2008.  
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4. MODIFICACIÓ QUADRE INVERSIONS PER INCLOURE PROJECTES FINANÇATS PEL FEIL 
 
La secretària llegeix la proposta d’acord. 
 
El President dóna la paraula al senyor Sergio Escribano regidor del grup municipal de l’AEB qui 
diu: “Tot i que primer de tot hem de felicitar als serveis tècnics de l’Ajuntament, a l’equip de govern 
probablement, molt probablement per haver fet tota mena de treballs i un sobre esforç important 
per tal de que els diners que el senyor Zapatero donava als ajuntaments hagin pogut arribat amb 
una quantia important a Badia del Vallès, amb la premura del temps, amb les preses, i amb tot allò 
que tots sabem, com s’han hagut de fer les coses, tot i que felicitem als serveis tècnics de 
l’Ajuntament i a l’equip de govern per haver aconseguit aquests diners, nosaltres com passa en 
tantes ocasions desgraciadament haurem de dir que no ens sentim realment identificats amb 
aquests projectes,  no pensem que encara, tot i que donem temps per haver si es produeix allò tant 
anhelat que és la sensació de participació real per part del nostre grup, no pensem que haguem 
participat de manera activa amb la decisió de exactament que s’havia de fer amb aquests diners, 
això s’ho ha fet segurament per la obligació dels temps i de les preses a que obligava aquesta 
concessió de diners per part del govern central, però com deia no hem pogut participar de la millor 
manera i tal i com ens agrada a nosaltres, doncs no tindrem més remei que abstenir-nos en aquest 
punt.” 
 
Seguidament el president dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal 
d’ICV-EUiA qui diu: “Como es una modificación del presupuesto el primer pleno de este año, del 
presupuesto en vigor de este año, y como lo comenté el 11 de diciembre, en nuestro planteamiento 
con relación a los presupuestos son los que son, y aunque estamos de acuerdo con cualquier 
medida que se tome para paliar la crisis bienvenida sea, pero creemos que son unos parches por 
lo tanto nuestro grupo municipal  en este punto se abstendrá.” 
 
El President pren la paraula i diu: “Sólo una pequeña aclaración cuando hacemos la modificación y 
hacemos esta primera de las dos modificaciones que se van a presentar del cuadro de inversiones, 
como ya se ha explicado en varias comisiones informativas por un motivo de urgencia para poder 
ingresar y poder disponer del dinero de fondo de inversión municipal para poder adjudicar las 
obras, nos hubiera gustado hacerlo únicamente en un único cuadro de inversiones, una única 
modificación, donde tal y como se comprometió el Alcalde y el grupo de gobierno el cuadro de 
inversiones que se presente será explicado discutido por todas las fuerzas políticas de este 
consistorio, y esperamos llegar a acuerdo amplios a la hora de poder aprobar esta segunda 
modificación de cuadro de inversiones esperemos en el mes de febrero. Por lo tanto, yo creo que 
hay que entender que esta modificación es urgente por el trámite que ya nos viene impuesta por la 
propia norma que regula los fondos de inversión municipal. A nosotros nos hubiera gustado 
haberlo hecho todo en febrero, habiendo hecho una única modificación teniendo en cuenta nuestro 
cuadro de inversiones para este año y para el año que viene, pero no ha podido ser, será en dos 
veces. Por eso digo que nos es una cuestión de voluntad nuestra, es una cuestión de que o lo 
hacemos así o no ingresamos el dinero para estas inversiones, y yo creo que son lo 
suficientemente importantes para el municipio como para dejarlas escapar. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 10 vots a favor (PSC) i 6 abstencions (3 AEB, 1 PP, 1 
ICV-EUiA, 1 CIU) el següent acord: 
 
“Vista la resolució de 9 de gener de 2009 de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, 
mitjançant la qual s’autoritza el finançament de projectes d’obres a l’Ajuntament de Badia del 
Vallès, amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local creat pel Reial Decret Llei 9/2008 de 28 de 
novembre. 

 
Vist el quadre d’inversions annex al pressupost per al 2009 aprovat inicialment l’11 de desembre de 
2008. 
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Atès allò que disposa la legislació vigent, en especial la secció 2a del RD/2/2004, de 05 de març de 
2004, que aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals,  i ateses les Bases d’Execució del 
Pressupost per al 2009. 

 
Vist l’Informe d’Intervenció. 

 
S’acorda: 

 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 01/2009, a les partides que es detallen en 
l'annex que s'adjunta i forma part d'aquesta proposta, corresponent a l’estat de despeses i 
d’ingressos per a l'exercici  2009, segons el següent resum: 

 
          ESTAT DE DESPESES                                           ESTAT D’INGRESSOS 
 
ESTAT DESPESES   ESTAT 

D’INGRESSOS 
 

Generació de crèdits 1.765.886,40  Generació de crèdits 1.765.886,40 
Total altes 1.765.886,40  Total altes 1.765.886,40 

 
Altes  DESPESES   Altes INGRESSOS  
Total variació despeses 1.765.886,40  Total variació 

ingressos 
1.765.886,40 

 
Segon.- Aprovar la Modificació del quadre d’inversions i finançament del pressupost 2009 segons 
es detalla a l’annex que s’adjunta i forma part d’aquest acord. 
 
Tercer.- Obrir període d’informació pública, per termini de quinze dies, als efectes de l’examen del 
corresponent expedient de modificació, i per la presentació d’al·legacions i reclamacions, si 
s’escau. Elevar a definitiva l’aprovació inicial, si, transcorregut el període d’informació pública, no 
ha estat presentada cap al·legació o reclamació. Definitivament aprovat, donar compte tant a la 
Generalitat de Catalunya, com als Serveis Territorials corresponents de l’Administració Central. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’Àrea d’Urbanisme i Medi Ambient. “  
 
5. CONDEMNA ATASC ISRAEL – GAZA I CRIDA A L’ALTO EL FOC 
 
La secretària llegeix la proposta d’acord. 
 
El President pren la paraula i diu: “Una pequeña aclaración que se ha tomado el la junta de 
portavoces antes de empezar el Pleno, que es en el párrafo sexto de los atesos “ - No compartim 
l’estratègia de Hamas que creiem que és contraproduent per al poble palestí -“ ahi aniria punt, i “- 
considerem que ha estat un error el trencament de la treva –“ això aniria fora. Estem d’acord? Sí.  
 
El President dona la paraula a la senyora Montserrat Montañes regidora del grup municipal de 
l’AEB qui diu: “Només una apreciació havíem acordat que -malgrat aquest fet la resposta militar- no 
tenia sentit mantenir “-Malgrat aquest fet...-“ perquè s’està referint al trencament de la treva, amb la 
qual cosa eliminaríem també aquesta frase i començaria amb l’Estat d’Israel.” 
 
Seguidament per indicació del President pren la paraula la senyora Marta Figueras regidora del 
grup municipal de Convergència i Unió qui diu: “Només volia dir que crec que sobre aquest tema 
ens hauríem de felicitar tots plegats, perquè malgrat el fet de que partim d’interpretacions d’aquesta 
problemàtica tant complexa molt dispars, doncs hem aconseguit arribar a un text de consens que 
podem votar favorablement tots i crec que això és de lloar i potser ens havia de servir de model per 
altres temes, gràcies.” 
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat amb 16 vots a favor (10 PSC, 3 AEB, 1 PP, 
1 ICV-EUiA, 1 CIU) el següent acord:  
 
“El passat dissabte 27 de desembre l’Estat d’Israel va iniciar una campanya d’atacs sobre la franja 
de Gaza, la més mortífera des de la Guerra dels Sis Dies al 1967, que ha deixat una estela, segons 
fonts de l’agencia Reuters, del govern israelià i dels serveis d’urgències de Gaza de 709 morts i 
més de 3000 ferits. Moltes de les persones que han mort són població civil, i moltes d’elles dones i 
infants de curta edat. Són uns atacs que nos respecten els acords de la Convenció de Ginebra. 
 
La situació molt precària de la vida del prop de milió d’habitants que té Gaza, ja era insostenible 
abans d’aquests atacs. Hi ha hagut un empobriment extrem de la població, s’han privat de l’accés a 
l’aigua, al gas i a la llum, s’han desviat o congelat els recursos per a la cooperació i el 
desenvolupament dels Estats donants, entre ells la Unió Europea, s’han intensificat els assassinats 
selectius i les intervencions militars per part de l’IDF – exèrcit israelià- i els enfrontaments entre les 
diferents faccions palestines per al control de la franja, s’han tancat les fronteres amb Egipte 
limitant l’accés d’aliments i medicaments. 
 
Ara en aquest moment, després d’anys d’aïllament de la Franja i el menyspreu dels Drets Humans 
bàsics, així com també del bloqueig de les darreres setmanes, els hospitals de la zona no compten 
amb mitjans suficients per atendre els ferits i l’ajuda humanitària arriba amb dificultats. 
 
Les institucions públiques de Catalunya, que també participen en la construcció d’una cultura de la 
pau i en l’aportació de coneixements i fons de cooperació al desenvolupament, així com la societat 
civil organitzada tenen el dret i el deure de manifestar-se davant d’aquesta esfereïdora situació. 
 
La comunitat palestina present a Catalunya i la societat civil organitzada demana una condemna 
clara per part de les institucions públiques, i en concret de l’Ajuntament de Badia del Vallès, davant 
la vulneració sistemàtica dels Drets Humans de la població palestina. 
 
No compartim l’estratègia de Hamàs, que creiem que és contraproduent per al poble palestí., però 
la resposta militar de l’estat d’Israel ha estat completament desproporcionada i suposa un pas 
enrere per assolir una solució justa i pacífica a la situació de l’Orient Pròxim. 
 
Davant d’aquesta esfereïdora situació, l’Ajuntament de Badia del Vallès, expressa els següents 
acords: 
 
Acords: 
 
Primer. Condemna de forma rotunda els atacs d’Israel a territori Palestí. 
 
Segon. Demana o mantenir definitivament l’aturada immediata dels atacs d’Israel a Gaza. Així com 
la retirada de les tropes israelianes de la franja de Gaza. 
 
Tercer. Subrayar la necessitat de que els actors globals, en especial el quartet de Madrid, 
s’impliquin a fons en la resolució definitiva del conflicte construint una pau justa, global y duradora 
com diuen totes les resolucions del consell de seguretat de la ONU. 
 
Quart. S’adhereix a la crida dels organismes internacionals perquè garanteixin l’assistència i 
protecció necessàries a la població civil i assegurin l’arribada d’ajuda humanitària, aliments i 
medicines. 
 
Cinquè.  Reclamar una treva contundent per ambdues parts, per tal de recuperar el comprimís per 
un acord de pau iniciat al procés d’Annàpolis al 2007, comptant amb l’auspici de les instàncies 
internacionals; al mateix temps que reclama a Israel que respecti aquest Dret Internacional, la 
Carta dels Drets Humans i compleixi 15 resolucions que l’ONU ha aprovat des de l’any 2006, entre 
elles la que reconeix la creació d’un estat palestí democràtic, viable e independent. 
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Sisè. Aturar el comerç d’armes de l’Estat Espanyol amb l’Estat d’Israel. 
 
Setè. Retirar l’ambaixador espanyol a Israel fins que aquest país no respecti els drets humans, les 
resolucions de Nacions Unides i el Dret Internacional Humanitari. 
 
Vuitè. Demanar als governs i les administracions públiques que no impulsin o fomentin acords 
polítics i comercials amb l’Estat d’Israel fins que aquest no respecti els drets humans, les 
resolucions de Nacions Unides i el Dret Internacional Humanitari. 
 
Novè. Reiterar la seva ferma convicció que el diàleg entre les parts és la única via per una solució 
pacífica i durable al conflicte, des del comprimís amb la cultura de la pau, que ha expressat de 
manera amplia i reiterada la ciutadania de Badia del Vallès, així com la via del desenvolupament i 
cooperació internacional. 
 
Desè. Comunicar aquests acords a totes les forces polítiques catalanes amb representació al 
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Parlament Europeu, nacions unides, a la 
ambaixada israelí i a la delegació palestina.” 
 
6. ADJUDICACIÓ CONCURS RECOLLIDA NETEJA VIARIA I ALTRES SERVEIS 

COMPLEMENTARIS A FAVOR DE CESPA 
 
La secretària llegeix la proposta d’acord. 
 
El President pren la paraula i diu: “Antes de comenzar con el turno de palabras me gustaría como 
responsable de urbanismo y por lo tanto de que el contrato que se firme y del servicio que se 
ofrezca por parte de la empresa CESPA a este municipio que esté a la altura de lo que realmente 
tiene que ser y no sea menos, decir como hemos explicado en la comisión informativa que el 
contrato que se va a hacer va a ser escrupuloso con las condiciones del pliego de condiciones y la 
propuesta que ha hecho la propia empresa, y que el seguimiento y el control de que eso se cumpla 
será efectivo y evitaremos con ello llegar a situaciones que a ninguno de los presentes nos 
gustaría volver a repetir, ni sufrir. Vaya por delante este compromiso que como responsable 
máximo del servicio de urbanismo me gustaría decir.” 
Seguidament el president dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal 
d’ICV-EuiA qui diu: “ Creo que el tema de la limpieza de nuestras calles y la recogida de nuestras 
basuras, es un tema super importante para la ciudadanía y un servicio que se tiene que prestar y 
se tiene que ofrecer de mucha calidad, pero dado el comentario que precede del señor Lancho y 
dadas las últimas muy recientemente algunas de la quejas de los grupos municipales presentadas 
en formato de moción sobre la deficiencia de este servicio en nuestra ciudad, yo en principio no 
tengo porque dudar de que se va a ejercer esto y yo creo que es el deber de él como responsable 
de este servicio y de que se lleve adelante. No obstante estaremos a la expectativa de que este 
servicio sea eficiente y que se haga con el rigor profesional que este servicio requiere y nuestro 
grupo municipal a esta propuesta que nos hace el equipo de gobierno se abstendrá.” 
 
Seguidament el president dona la paraula al senyor Juan A. Pérez regidor del grup municipal de 
l’AEB qui diu: “Nosotros en el punto sobre el tema de la limpieza y el transporte de los residuos de 
Badia votaremos en contra. Y votaremos en contra básicamente por tres motivos. La empresa esta 
que se encargará durante los tres próximos años de realizar la limpieza en el municipio, ya he 
dicho que lo vamos a votar por tres motivos. El primero será que no estamos de acuerdo con el 
modelo de recogida de basuras que se viene realizando en este municipio, donde la gran mayoría 
de cosas que se recogen de los containers acaban parando en un abocador i en la planta del ECO-
PARK 2 y que no son tratados como la mayoría de los ciudadanos considera. Nosotros al respecto 
hemos hecho en los últimos años llegar de diferentes propuestas y algún modelo de recogida 
diferente como el de residuo mínimo, y únicamente se nos ha ido comentando la posibilidad de que 
ya tendremos momentos en los que tratar el tema. Precisamente Lancho hará como siete u ocho 
meses nos dijo que había que renovar este convenio, que no es una renovación ahora nueva, sino 
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que es mediante el proceso de concurso, esta empresa ha ganado el convenio, él nos había 
comentado en alguna ocasión que podíamos pasar a tratarlo, no fue así, y esta vez nosotros 
somos los que emplazamos al equipo de gobierno a poder debatir y tratar para poder encontrar un 
modelo de recogida de basuras de Badia, que sea más sostenible y sobre todo también más 
ecológico para el medio ambiente. Un segundo punto por el que no estamos de acuerdo con la 
aprobación de este convenio de recogida de basuras será porque nosotros no estamos ni vamos a 
estar nunca de acuerdo con que los servicios de limpieza sean llevados a cabo por empresas 
externas, pensamos y seguramente pensaremos que estos servicios se deben llevar a cabo 
siempre por trabajadores contratados directamente por el Ayuntamiento, y así poder ser los 
responsables directos de las acciones que estos hagan. A la misma vez, también esto repercutiría 
en que las contrataciones y las condiciones laborales de esos trabajadores serian mucho mejor 
que las que suelen dar tipos de empresas de servicios como las que nosotros contratamos. Y un 
tercer punto quizás bastante menos importante que los otros dos pero que no nos va a quitar la 
posibilidad de recordar y es que esta empresa que es la que se va encargar en los próximos años 
de la limpieza y del transporte de nuestras basuras y de la limpieza de nuestras calles, ha sido la 
que en diversas ocasiones y por mociones de diferentes grupos políticos se ha tenido que tratar 
aquí de que no estaban dando el resultado que llevaba, e indudablemente consideramos que si 
una empresa que ha dado tantos problemas, a pesar de que ha ganado el concurso, vuelve a ser 
al grupo al que se le concede la administración y limpieza de nuestras calles en cuando a los 
residuos. Es meramente los motivos por los que nosotros no podemos aprobar este punto. 
Gracias.”    
 
El president dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit 
Popular qui diu: “Gracias señor Alcalde accidental. No seremos nosotros los que pasemos a valorar 
las valoraciones técnicas que han llevado a ganar el concurso a esta empresa, no queremos ni 
vamos a hacer hincapié en errores anteriores suponemos que todos aprendemos de ellos, lo que sí 
vamos a hacer es abstenernos, puesto que lógicamente nuestras valoraciones posiblemente serían 
diferentes, y teniendo en cuenta lo que anteriormente se ha dicho, desde esta formación política 
rogaríamos que este contrato en el cual parece ser se va a contemplar todas las situaciones, que 
va a ser muchísimo más exhaustivo para evitar los problemas que hace unos meses tuvimos de 
suciedad y demás, pues antes de ser firmado si es posible nos gustaría si no tener una copia por lo 
menos poderle echar un vistazo, nada más, gracias, he dicho que nos abstendremos.” 
 
El President de la sessió Juan A. Lancho diu: “Sí, si todos los grupos aquí presentes tendrán una 
copia del contrato y del pliego de condiciones que se aprobó en su momento y de la oferta 
realizada por CESPA, que ha sido la que más puntos ha obtenido a nivel técnico. Recordemos que 
esta es una valoración técnica basada en un pliego de condiciones que se aprueba en el pleno y 
que por lo tanto no tenemos que ajustar a eso, no podemos hacer otra cosa, aquí aplicar otro 
criterio fuera de esa norma no es un nombre bonito que a ninguno de los presentes nos gusta 
escuchar, no se puede hacer. Sobre los votos.. no, para aclarar, no estoy diciendo que.. digo lo 
que no podemos hacer, nosotros nos tenemos que regir por un pliego de condiciones, la 
puntuación es la que es, el informe técnico dice que la empresa que reúne las mejores condiciones 
y la que más puntos obtiene es CESPA en este caso, y añadir una valoración fuera de esos 
términos técnicos o esas cláusulas técnicas no se puede hacer. No podemos, por la trayectoria que 
haya tenido la empresa, por el problema puntual que hayamos tenido, no quiero decir con esto 
nada más. Por lo tanto, reitero otra vez el compromiso de este equipo de gobierno y el mío de que 
si que haremos un control exhaustivo del contrato que se firmará con CESPA, me consta que la 
empresa ha tomado buena nota de los problemas que hemos tenido sobre todo en el último 
verano, y que no se volverán a repetir. Seguramente surgirán otras cosas puntuales que Irán 
saliendo y que iremos depurando en la medida de nuestras posibilidades. Pero insisto, el contrato 
que se firmará lo tendremos todos y todas y por lo tanto será nuestra hoja de ruta a la hora de 
valorar si la empresa está cumpliendo con el servicio o no , y que por lo tanto, tanto el pleno como 
las comisiones informativas, como yo mismo, daremos cuenta de ello.” 
 
Seguidament el president dona la paraula a la senyora Marta Figueras regidora del grup municipal 
de Convergència i Unió qui diu: “Senyor Tinent d’Alcalde, vostè com a responsable del tema de la 
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neteja a Badia, fins a data d’avui, oi que no ha descuidat les seves obligacions al respecte? Oi que 
vostè a fet el que ha pogut en la mesura de la seva ma?  
 
Sr. Lancho: “Sí.” 
 
Sra. Marta Figueras: “Ara, això vol dir que el que ha fet malament el que havia signat és l’empresa. 
Es a dir, quan nosaltres ens queixem de que Badia està bruta, realment no estem dient que vostè 
hagi descuidat la feina, tot i que evidentment com a responsable, part de responsabilitat te 
lògicament, però el que està clar es que aquesta empresa abans havia signat un contracte i no 
l’havia complert, per tant, ara vostè m’està dient, posarem el màxim d’enfàsis possible en que 
aquesta empresa, ara, sigui meticulosa en la seva feina.. vol dir que no ho feien abans? Segur que 
sí, vull dir encara que hagin canviat les apreciacions del contracte, a mí el que em preocupa es que 
igual que aquesta empresa ha descuidat les seves obligacions per Badia abans, no pugui seguir 
incomplint-les ara amb el nou contracte, llavors, sobre el tema del plec de condicions que vostè ha 
dit que no ens podem saltar els barems, lògicament no ens els podem saltar, però els podem 
modificar, els barems del plec de condicions, i el que està clar es que hauríem de fer entrar alguna 
entrada que resti punts a les empreses que no hagin complert be la seva feina.” 
 
El senyor President diu: “En todo caso cuando tengamos la ocasión de volver a preparar un pliego 
de condiciones podríamos incluir estas apreciaciones, se puede discutir. Lo que si que es cierto es 
que nos tenemos que basar en lo que el pleno aprobó en su momento y sacó a concurso, hasta ahí 
todos de acuerdo.” 
El President dona la paraula a la senyora Montserrat Montañes regidora del grup municipal de 
l’AEB qui diu: “Jo m’agafo a això que vostè acaba de dir, que quan arribi l’ocasió tornarem a 
valorar-ho. Ho dic perquè el nostre grup fa anys que estava esperant que es complís aquest 
contracte per tornar a fer una adjudicació a una empresa diferent, sobre tot pel que el meu 
company Joan comentava, nosaltres no compartim el model de recollida de residus, i en altres 
ocasions aquesta mateixa apreciació que avui li fa vostè a la senyora Marta Figueras respecte a la 
possibilitat d’introduir algunes altres condicions a l’adjudicació d’aquest contracte és la mateixa que 
nosaltres venim esperant des de fa anys, ho dic perquè potser podem sumar aquest esforç que ara 
sembla que està disposat a fer per poder discutir ambdues coses, gràcies.” 
 
El president pren la paraula i diu: “Todo es discutible, el problema está en que para ponernos de 
acuerdo hay que concretar en que modelo de limpieza de recogida de basuras defendemos, la 
AEB defiende un modelo de limpieza concreto, y en este caso tanto la AEB como el resto de 
fuerzas políticas todavía no nos hemos puesto de acuerdo en que modelo, que no tiene nada que 
ver con que al final se apruebe un pliego de condiciones o otro, es simplemente que sus 
apreciaciones, sus puntos de vista sobre el modelo de recogida de basuras no coinciden con el 
nuestro y el nuestro no coincide con el suyo. Hay que buscar los mecanismos para que esos 
puntos y crear esos puentes y llegar a un acuerdo final. Pero eso es un tema, y otra cosa muy 
distinta es que aún no estando de acuerdo ustedes con el modelo de recogida de basuras y 
limpieza viaria que tenemos actualmente, en un próximo pliego de condiciones que estarán los que 
estén en el consistorio y si se tiene que hacer cuando se tenga que hacer se podrá llegar a un 
acuerdo sobre otros criterios de valoración a la hora de sacar ese pliego, no excluye lo uno de lo 
otro.” 
 
Sra. Montserrat  Montañes: “Que el seu model i el del seu equip de govern no és el mateix que el 
de l’Alternativa d’Esquerres, és sabut, això no és un problema, el problema és quan hem d’arribar a 
un consens perquè tinguem un model de ciutat de recollida de residus que reculli la 
representativitat de tots, que aquest compromís sempre ha existit, la possibilitat de poder seure a 
parlar, sempre ha hagut la limitació de que la concessió ja estava feta, i sempre se’ns ha emplaçat 
al moment en que es rescindís el contracte i s’hagués de treure a concurs l’adjudicació un altra 
vegada. Per poder apropar postures, d’una banda necessitem seure i poder discutir sobre aquests 
desacords perquè quan es faci un plec de condicions es puguin recollir aquestes propostes, però 
això no servei a toro pasado, es a dir, el que no serveix es que avui estiguem parlant de la propera 
vegada que hagi de sortir aquest ple de condicions al ple i s’hagi d’aprovar, cal que anem treballant 



 21

en aquesta direcció, per això només li apuntava que està molt be que avui es torni a comprometre 
a que en un futur treballarem per això, però que comencem a treballar des d’avui mateix, que no 
tornem a esperar, que no torni a passar el temps i ens agafi el toro un altra vegada.” 
 
El President diu: “Sin problemas.” 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 10 vots a favor (PSC), 2 abstencions (1 PP, 1 CIU) i 3 
en contra (AEB) el següent acord:    
 
“El Ple Municipal, en sessió celebrada el 28 de novembre de 2007, va aprovar el Plec  de 
Clàusules administratives particulars  i Condicions Tècniques i Econòmiques del concurs públic 
obert per a la prestació del servei de recollida i transport al centre de tractament, de les diverses 
fraccions de residus municipals, de la neteja viària i altres serveis complementaris.  
 
Vistes les actes d’obertura de pliques de data 30 de gener de 2008 i de valoració i proposta 
d’adjudicació del concurs, de 19 de gener de 2009, així com l’informe tècnic que acompanya 
aquesta última acta. 
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació d’adjudicació del concurs a favor de l’empresa 
CESPA, S.A, per haver obtingut la puntuació més alta, d’acord amb els criteris definits en el plec de 
clàusules administratives reguladores del concurs. 
 
Atès el que preveu la Disposició Transitòria primera de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de 
contractes del Sector Públic, segons la qual els expedients iniciats abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei es regiran per la normativa anterior. 
 
S’acorda 
 
Primer. Adjudicar a l’empresa CESPA, S.A. el concurs públic obert per a la prestació  del 
servei públic de recollida i transport al centre de tractament, de les diverses fraccions de 
residus municipals, de la neteja viària i altres serveis complementaris,  per import de 
936.263,97 euros anyals. 
 
Segon. La durada inicial del contracte serà de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga fins a un 
màxim de 8 anys, resultant una durada total màxima del contracte de 10 anys, tal com 
disposa la clàusula IV del plec de clàusules administratives.  
 
Tercer. Aprovar disposició de despesa pels imports i partides següents del pressupost 
vigent: 
 
Partida 07/04 4411.227.00 Recollida Firm 2009   185.206,15 € 
Partida 07/04 4411.227.00 Recollida Form 2009     64.435,95 € 
Partida 07/04 4411.227.00 Recollida mobles 2009     51.890,59 € 
Partida 07/04 4411.227.00 Serveis comuns 2009   101.851,88 € 
Partida 07/04 4411.227.02 Recollida paper/envasos 09    32.605,57 € 
Partida 07/04 4411.227.02  Recollida paper comerc. 09    17.711,47 € 
Partida 07/04 4422.227.00  Neteja viària 2009   435.502,08 € 
Partida 07/04 4422.227.00 Neteja embornals 2009      6.303,49 € 
Partida 02/04 6221.227.00  Recollida mercat 2009     12.021,63 € 
Partida 02/04 6221.227.00 Neteja mercat 2009     28.735,15 € 
 
Quart. Instar a l’adjudicatària a dipositar en el termini de quinze dies naturals,  garantía definitiva 
per import de 37.450,559 €, corresponent al 4% de l’import de l’adjudicació. 
 
Cinquè. Instar igualment a l’adjudicatària a la compareixença per a la formalització del contracte 
corresponent, previ dipòsit de la garantía, en el termini de 30 dies naturals. 



 22

 
Sisè. Comunicar els anterior acords als interessats.” 
 
7. PRECS I PREGUNTES 
 
PREGUNTES ORALS 
 
S’inicia el torn de preguntes. 
 
a) La senyora Marta Figueras del grup municipal de Convergència i Unió que formula les següents: 
 

1. La meva pregunta o prec va relacionat amb les informacions que he demanat respecte als 
punts 161 i 172 de les resolucions d’alcaldia. Ens tornem a trobar aquí en la preacta del ple 
amb dos desviacions de diners per part de les arques municipals cap a dos treballadors 
que han estat acomiadats de forma improcedent i ja vaig manifestar la posició del meu 
grup municipal en anteriors plens, no vull ara repetir-me perquè seria una mica perdre el 
temps potser, però m’agradaria rebre algun tipus de relació respecte als darrers 
acomiadaments que ha hagut en els darrers tres anys per exemple i quins d’ells han tingut 
denúncia i d’aquestes denuncies en quines d’elles el jutjat en qüestió no ha donat la raó a 
l’Ajuntament, o sigui que s’ha dictaminat que son acomiadaments improcedents. I 
m’agradaria que fóssim una mica més responsables en aquest tema, perquè l’Alcalde en el 
ple on varem plantejar aquesta discussió ell formulava la fantàstica dicotomia entre tenir un 
treballador que no treballa o be acomiadar a un treballador de forma improcedent, i sempre 
varem manifestar que primer cal estudiar si realment no calen aquestes persones en el seu 
lloc de treball, però si els departaments tècnics de l’Ajuntament decideixen que realment no 
tenen una feina ja, cosa que jo ara no estic en disposició de discutir, el que si que podem 
fer lògicament és intentar acomiadar-los de forma procedent perquè l’Ajuntament no perdi 
diners, i demanaria en aquest sentit una mica més de responsabilitat al respecte.” 

 
b) La senyora Montserrat Montañes regidora del grup municipal de l’AEB formula les següents 
preguntes: 
 

1. La meva pregunta va relacionada amb la situació de pediatria del CAP de salut, se que no 
és una competència municipal però en els darrers mesos hem passat de tenir 4 pediatres 
ha tenir tres, dos d’elles amb reducció de jornada, recientment una pediatra ha demanat un 
trasllat a un altre centre i aquesta plaça no ha estat coberta, la meva pregunta fa referència 
a quina posició te l’Ajuntament respecte a això, si han hagut reunions per negociar, perquè 
sembla ser que no hi ha possibilitats de que el CAP reemplaci aquestes places que no han 
estat amortitzades però que d’entrada no seran cobertes.” 

 
c) El senyor Juan A. Pérez regidor del grup municipal de l’AEB formula les següents preguntes: 
 

1. “Yo quería hacer un comentario referente a la iluminación de Navidad de Badia, y era 
saber que valoración da el equipo de gobierno hacia el mantenimiento, porque parece ser, 
bueno solamente saber cual era la valoración que el equipo de gobierno hacía del 
mantenimiento de las luces de Navidad. 

2. Por otra parte quisiera hacer un ruego el cual antes de comenzar el pleno municipal he 
hecho entrega de un pequeño escrito a cada uno de los portavoces municipales sobre el 
tema de la caída de árboles básicamente en el bosque entre la calle Bética, Mediterráneo, 
el espacio este de bosque, en el cual han caído una serie de árboles, un pino muy grande, 
supongo que en breve se llevará a la retirada, pero nosotros hemos presentado un 
documento en el que estamos muy interesados en poder convertir ese espacio en un 
espacio de bien natural, por lo que pediríamos antes de poder entablar conversaciones con 
todos los grupos municipales para ver de que manera le podemos dar forma a ese espacio 
de bien natural, que cuando se haga la retirada y la tala de esos árboles que se haga con 
el máximo cuidado, teniendo en cuenta que aquí hay bajo el punto de vista de alguna 
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persona experimentada en el tema de la botánica hay arbustos de un cierto interés 
mediterráneo, y que por lo tanto vayamos con cuidado para hacer esa retirada.” 

 
d) El senyor Sergio Escribano regidor del grup municipal de l’AEB formula les següents 
preguntes: 
 

1. “Yo al hilo de lo que comentaba la portavoz de Convergència i Unió, mi comentario 
va muy parejo, muy paralelo, muy coincidente con lo que nos comentaba la señora 
Figueras. Tuvimos no hace mucho un Pleno, hablamos de los presupuestos 
municipales, estuvimos comentando que eran unos presupuestos basados en la 
situación actual de crisis que vivimos a nivel local y a otros niveles, y que eran 
unos presupuestos que tenían muy en cuenta esta situación, y que eran muy 
mirados con el gasto que el Ayuntamiento hacia en cada uno de los servicios, y en 
cada una de las cosas que ofrece a la ciudadanía de Badia como es su obligación 
y su razón de existir. Ya en aquel momento comentamos que habían habido una 
serie de resoluciones judiciales que condenaban al Ayuntamiento a indemnizar, en 
aquel momento era a un trabajador por una cantidad altísima de dinero, altísima ya 
se que es un juicio de valor, pero altísima yo creo que teniendo en cuenta el 
presupuesto que tenemos en este Ayuntamiento es altísima, y en las resoluciones 
de alcaldía de este mes descubrimos dos sentencias judiciales más, que condenan 
al Ayuntamiento por despido improcedente a indemnizar a las víctimas, porque 
recuerdo que son víctimas, es decir lo dice un Juez, de dos despidos nuevamente 
improcedentes. Tenemos al señor Manuel Julián, cuya indemnización, es decir el 
coste para el Ayuntamiento, sin tener en cuenta las horas que hayan dedicado las 
personas que trabajan en este consistorio y que hayan dedicado de trabajo a este 
caso, pues asciende por encima de los veinte mil euros que van a tener que salir 
de las arcas municipales, y por lo tanto del dinero de todo el mundo, y luego el 
caso de Rosario López que sino hemos sumado mal, asciende por encima de los 
quince mil euros los costes que va ha suponer para este Ayuntamiento el hecho de 
haber despedido de manera ilegal a Rosario López y en el caso de antes por 
encima de veinte mil euros a Manuel Julián, mi ruego, puesto que estamos en 
ruegos y preguntas es que las cosas se hagan de una vez por todas bien. Yo 
entiendo que un trabajador o una trabajadora contratado por el Ayuntamiento, cabe 
la posibilidad de que no sea un trabajador necesario para toda la vida, y que cabe 
la posibilidad de que llegue un momento en el que este servicio que presta este 
trabajador o trabajadora deje de ser necesario para la ciudadanía, que es para 
quien se prestan todos estos servicios, yo eso lo entiendo, lo que yo no entiendo 
es que manera tenemos de hacer las cosas en este Ayuntamiento que cada año 
tenemos toda una serie de sentencias, podemos hacer un repaso de diez años 
aquí eh?, cada año tenemos sentencias judiciales condenatorias por despidos 
improcedentes, y en la mayor parte de los casos estas sentencias se apoyan en 
redactados equivocados de estos contratos, en la mayor parte de las sentencias. 
Yo pienso que habría que hacer una reflexión profunda sobre este tema, y darle 
solución, pero una solución que sea definitiva, porque si hablamos que en ocho 
años hay un despido improcedente, porque un determinado funcionario, o un 
determinado trabajador o un determinado político se ha equivocado en un tema 
seguiría siendo igual de impresentable, pero no estaríamos hablando de estas 
cifras y de estas sentencias judiciales condenatorias al Ayuntamiento. Por lo tanto 
habría que pensar en como se contrata y como se despide en este Ayuntamiento, 
y poner solución al tema, eso por un lado.  

2. Por otro lado tengo que decirlo en esta parte del pleno porque es donde toca, 
nuestro grupo, la Alternativa d’Esquerres había presentado una moción para este 
pleno que por haber sido entregado posterior a la última Junta de Portavoces de la 
semana pasada, es decir, la Junta de Portavoces la hicimos el miércoles, se hizo 
el miércoles mejor dicho, entregamos la moción el jueves y por tanto esta moción 
no podía ser incluida en el orden del día del pleno, porque el Reglamento indica 
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que es una moción que debe ser admitida por trámite de urgencia por los demás 
grupos municipales, y era una moción que intentaba, que de hecho pedía al pleno 
municipal     

 
 
 
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcalde declara la sessió acabada quan son les vint 
hores i quaranta-cinc minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
El Tinent d’alcalde Primer 
 


