Secretaria General

NÚM.:
3
ÒRGAN:
Ple de l'Ajuntament
SESSIÓ:
extraordinària
DATA:
14 de febrer de 2014
HORA:
09:45
DOCUMENT: ACTA
_________________________________________________________________
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en: 1ª convocatòria.
ASSISTENTS:
ALCALDE
REGIDORS

SECRETARI GENERAL
INTERVENTOR

Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervás Mínguez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Sònia Egea Pérez
Rosa Bertran i Bartomeu
Salvador Lerma Timonel
Montserrat Salgado Romero
Daniel Gracia Alvarez
Jordi Serra Isern
Francesc Serrano Villarroya
Desirée García Roig
Josep Durán Vázquez
Teresa González Moreno
José Antonio Lara Olivera
Concepción Botey i Teruel
Pablo Hernán Tapias
Aniceto Ramírez Vilches
Ferran Falcó Isern
Jordi Subirana Ortells
Josep Pera Colomé
Maria Mercè Rius Serra
Carles Sagués Baixeras
Asunción Garcia Cotillas
Alex Mañas Ballesté
David Gómez Villar
Juan Ignacio Soto Valle
Julián Alamo Guijarro

ORDRE DEL DIA
1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/2796 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de
manteniment, conservació i reforma dels paviments i clavegueram. (RETIRAT)
3 AP-2014/2797 DICTAMEN. Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2014 i
de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
SENYOR ALCALDE: Molt bé, doncs aniríem començant senyor secretari aquest Ple
extraordinari. El primer punt.
SENYOR SECRETARI: Es retira.
SENYOR ALCALDE: Queda retirat el primer punt. Passaríem al segon.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/2796 DICTAMEN. Aprovació de l'expedient de contractació de serveis de
manteniment, conservació i reforma dels paviments i clavegueram. (RETIRAT)
SENYOR SECRETARI: Dictamen. Aprovació inicial del pressupost general per a l’exercici
econòmic de 2014 i de la plantilla de personal al Server de l’Ajuntament i els seus
organismes autònoms.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Donaríem la paraula al regidor d’Hisenda i primer tinent
d’alcalde, en Ramón Riera.
3 AP-2014/2797 DICTAMEN. Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici
2014 i de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes
autònoms.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució:
Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de
2014 i de la plantilla del personal al servei de l’ajuntament i
els seus organismes autònoms
Òrgan que resol:
L’Ajuntament Ple
Caràcter de la resolució:
No exhaureix la via administrativa
Núm. expedient:
020817-GE-INF2014/1
Fets
1. D’acord amb el que preveu l’article 168.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprovà el vigent Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL),
l’alcalde, i sota la seva direcció els serveis econòmico financers de l’ajuntament, han format
el Pressupost General per a l’exercici de 2014 i les seves Bases d’execució per trametre’l
al Ple de la corporació conforme el que preveu l’article 168.4 del propi TRLRHL.
2. L’expedient ha estat informat per l’interventor.
Fonaments de dret
1. El contingut i aprovació del pressupost dels ens locals es regula a la secció 1ª del capítol
I, títol VI del TRLRHL.
2. Les condicions d’aplicació de la normativa referida al principi d’estabilitat pressupostària
als pressupostos dels ens locals es regulen al Reglament de desenvolupament de la Llei
18/2001, general d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals,
aprovat per Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre.
3. La plantilla del personal al servei dels ens locals està regulada a l’article 90 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, article 283 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i articles 25 a 28 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat
per Decret 214/1990, de 30 de juliol.
4. La competència per a l’aprovació de l’expedient correspon al Ple de la corporació,
d’acord amb els articles 168.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
52.2.f) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Proposta d’acord
En atenció als fets, arguments i raonaments jurídics precedents, conforme a les previsions
de la resolució de delegació general de competències de 5 de juliol de 2011, i als efectes
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de l’article 23 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, proposo a la Comissió d’estudi, informe i consulta de l’Àmbit de Govern Economia i
Hisenda que dictamini favorablement la següent proposta i proposi a l’Ajuntament Ple que
resolgui de conformitat, si s’escau:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Badalona per a
l’exercici de 2014, el resum del qual per capítols de la classificació econòmica de cadascun
dels pressupostos que l’integren és el següent:
PRESSUPOST DE L’ENTITAT
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

70.043.204,47
6.738.861,44
18.883.130,00
55.472.503,27
518.364,99
0,00
0,00
365.479,47
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

152.021.543,64

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5 Fons de contingència
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

49.999.992,20
45.250.467,04
4.098.740,00
28.934.203,70
765.008,75
0,00
0,00
100.000,00
22.873.131,95

Total estat de despeses ....................................

152.021.543,64

PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS
PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
771.250,30
2.296.418,00
550,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

3.083.218,30

Estat de despeses
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Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5 Fons de contingència
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

2.711.746,86
152.030,68
13.503,13
0,00
14.469,32
0,00
0,00
15.000,00
616,38

Total estat de despeses ....................................

2.907.368,37

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS PERSONALS
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
1.639.529,82
17.934.542,49
2.000,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

19.624.072,31

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5 Fons de contingència
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

13.338.831,68
5.939.408,85
76.000,00
39.623,04
98.120,36
0,00
0,00
48.000,00
84.088,38

Total estat de despeses ....................................

19.624.072,31

MUSEU DE BADALONA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................

0,00
0,00
122.900,00
960.890,31
406,00
0,00
0,00
6.300,00
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Cap. 9. Passius financers .................................

0,00

Total estat d’ingressos ......................................

1.090.496,31

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5 Fons de contingència
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

775.245,27
302.898,56
600,00
0,00
5.452,48
0,00
0,00
6.300,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

1.090.496,31

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
0,00
2.043.312,00
500,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

2.073.812,00

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5 Fons de contingència
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

1.589.739,22
407.061,86
20.385,02
3.700,00
10.369,06
0,00
0,00
30.000,00
12.556,84

Total estat de despeses ....................................

2.073.812,00

ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE
LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL
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BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
61.375.792,74
4.544.525,60
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

65.920.518,34

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5 Fons de contingència ......................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

44.398.459,14
19.435.317,39
531.006,19
0,00
326.688,25
400.000,00
0,00
0,00
777.185,44

Total estat de despeses ....................................

65.868.656,41

BADALONA COMUNICACIÓ, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
180.000,00
2.030.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

2.210.000,00

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5 Fons de contingència ......................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................

1.630.394,00
434.026,03
15.206,00
0,00
10.373,97
0,00
0,00
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Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

0,00
119.699,00

Total estat de despeses ....................................

2.209.699,00

REACTIVACIÓ DE BADALONA, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
444.330,84
347.073,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

791.404,54

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5 Fons de contingència ......................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

433.056,47
333.972,49
0,00
0,00
3.854,42
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat de despeses ....................................

770.883,38

ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, SA
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
6.837.874,67
171.000,00
1.766,25
460.000,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

7.470.640,92

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...

3.390.493,54
2.072.568,53
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Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5 Fons de contingència ......................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

381.543,65
0,00
27.452,57
0,00
0,00
0,00
1.279.236,83

Total estat de despeses ....................................

7.151.295,12

BADALONA CULTURA, SL
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

0,00
0,00
162.453,51
839.546,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

1.001.999,51

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5 Fons de contingència ......................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ..................................

186.123,31
687.900,58
22.982,54
0,00
4.392,08
0,00
0,00
0,00
25.052,28

Total estat de despeses ....................................

926.450,79

PRESSUPOST GENERAL
ABANS DE LA CONSOLIDACIÓ
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

70.043.204,47
6.738.861,44
90.417.261,88
86.639.811,37
523.787,24
460.000,00
0,00
464.779,47
0,00
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Total estat d’ingressos ......................................

255.287.705,87

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5 Fons de contingència ......................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers ................................

118.454.081,69
75.015.652,01
5.159.968,53
28.977.526,74
1.266.181,26
400.000,00
0,00
199.300,00
25.171.567,10

Total estat de despeses ....................................

254.644.277,33

TRANSFERÈNCIES INTERNES
Estat d’ingressos
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 8. Actius financers ....................................

18.255.869,11
437.364,99
257.297,47

Total estat d’ingressos ......................................

18.950.531,57

Estat de despeses
Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 9 Passius financers .................................

437.364,99
18.255.869,11
257.297,47

Total estat de despeses ....................................

18.950.531,57

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT
Estat d’ingressos
Cap. 1. Impostos directes .................................
Cap. 2. Impostos indirectes ..............................
Cap. 3. Taxes i altres ingressos ........................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5. Ingressos patrimonials .........................
Cap. 6. Alienació d’inversions reals ..................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9. Passius financers .................................

70.043.204,47
6.738.861,44
90.417.261,88
68.383.942,26
86.422,25
460.000,00
0,00
207.482,00
0,00

Total estat d’ingressos ......................................

236.337.174,30

Estat de despeses
Cap. 1. Despeses de personal ..........................
Cap. 2. Despeses en béns corrents i serveis ...

118.454.081,69
75.015.652,01
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Cap. 3. Despeses financeres ............................
Cap. 4. Transferències corrents ........................
Cap. 5 Fons de contingència ......................
Cap. 6. Inversions reals ....................................
Cap. 7. Transferències de capital .....................
Cap. 8. Actius financers ....................................
Cap. 9 Passius financers .................................

4.722.603,54
10.721.657,63
1.266.181,26
400.000,00
0,00
199.300,00
24.914.269,63

Total estat de despeses ....................................
235.693.745,76
Segon.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost General de 2014 que figuren a
l’expedient.
Tercer.- Aprovar la plantilla del personal al servei de l’ajuntament i dels seus organismes
autònoms, d’acord amb el detall següent:
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT
Escala/Subescala/Classe/E
Total Possessió Reserva
specialitat/Plaça
PERSONAL FUNCIONARI
Habilitació Nacional
Subescala Secretaria
Secretaria General
Subescala
IntervencióTresoreria
Interventor municipal
Tresoreria municipal
Administració General
Subescala Tècnica
T.A.G.
Subescala Administrativa
administratiu/iva
Subescala Auxiliar
auxiliar administratiu/iva
f
Subescala subalterna
Ordenança
Subescala Gestió
Classe Tècnica Mitjana
tècnic/a gestió
Administració Especial
Subescala Tècnica
Classe Tècnica Superior
arquitecte/a
enginyer/a
TAE
TS ciències de la
informació
TS Biòleg
TS Gestió

Vacants
Vacant A Extingir Grup funcion
aritzar

3
1
1

2
1
1

1
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
288

1
0
199

0
1
1

0
0
88

0
0
0

A1
A1

33

25

1

7

0

A1

165

142

0

23

0

C1

59

1

0

58

0

C2

A1

AP

2

31
432

31
346

0
8

0
78

0
0

A2

15
2
7

9
1
6

1
0
0

5
1
1

0
0
0

A1
A1
A1
A1

2

A1
A1

4
3
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PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT
Escala/Subescala/Classe/E
Total Possessió Reserva
specialitat/Plaça
TS ciències químiques
TS Informàtica
TS Farmàcia
Classe Tècnica Diplomada
arquitecte/a tècnic/a
21
enginyer/a tècnic/a o
5
perit
tècnic/a
grau
mitjà
6
sanitari/a
professor/a
1
conservatori música
tècnic/a grau mitjà f
2
treballador/a social
14
educador/a
7
Classe Tècnica Auxiliar
delineant f
3
tècnic auxiliar
tècnic auxiliar biblioteca
monitor/a cultura física
1
agent de rendes i
6
exaccions f
Subescala
Serveis
Especials
Classe Comeses Especials
tècnic/a superior (f sub 11
SE)
oficial/a
comesa
7
especial
mestre/a electricista
1
xofer mecànic/a f
3
operari/ària f
4
Classe Policia Local
superintendent/a
1
intendent/a
2
inspector/a
3
sots inspector/a
4
sergent/a
14
Caporal
21
Agent
271

PERSONAL LABORAL
Tècnic/a superior l

35

Vacants
Vacant A Extingir Grup funcion
aritzar
A1
A1
A1

19
4

1
0

1
1

0
0

A2
A2

4

1

1

0

A2

0

1

0

0

A2

0
12
7

0
1
0

2
1
0

0
0
0

A2
A2
A2

2

0

1

0

1
6

0
0

0
0

0
0

C1
C1
C1
C1
C1

0

0

11

0

A1

5

0

2

0

C2

1
2
2

0
0
0

0
1
2

0
0
0

C2
C2
E

1
0
2
1
9
10
242

0
0
0
0
0
0
3

0
2
1
3
5
11
26

0
0
0
0
0
0
0

A1
A1
A2
C1
C1
C2
C2

27

2

6

0

A1
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4
2

5
4
7

2

16

Secretaria General

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT
Escala/Subescala/Classe/E
Total Possessió Reserva
specialitat/Plaça

l

Delineant projectista
Dissenyador/a gràfic/a
Tècnic/a gestió s/t
Tècnic/a grau mitjà l
Agent
rendes
i
exancions
Delineant I
Monitor/a
Oficial/a
administratiu/iva
Tècnic/a
auxiliar
biblioteca
Tècnic/a auxiliar l (c1)
Auxiliar
administratiu/iva l
Conserge l
Encarregat/da mercat
Jardiner/a
Oficial/a ofici
Oficial/a primera
Tècnic/a auxiliar l (c2)
Xofer mecànic/a
Operari/ària l
Ordenança l

Vacants
Vacant A Extingir Grup funcion
aritzar

1
1
9
96
1

1
1
7
29
1

0
0
1
2
0

0
0
1
65
0

0
0
0
0
0

A2
A2
A2
A2
C1

6
5
22

6
4
17

0
0
1

0
1
4

0
0
0

C1
C1
C1

5

19

8

0

11

0

C1

7

21
10

12
7

2
1

7
2

0
0

C1
C2

4

6
1
1
103
7
1
7
30
11

3
0
1
51
5
1
3
12
1

0
0
0
0
0
0
0
0
2

3
1
0
52
2
0
4
18
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
E
E

PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL
Total
Cap Gabinet Alcaldia
1
Gerent àmbit
2
Director/a Comunicació
1
Coordinador/a
especial
Protocol
i
Relacions
1
Institucionals
Coordinador/a especial Tecnologies de la informació
1
Coordinador/a d'àrea
9
Coordinador/a d’Àmbit d’Atenció a les Persones
1
Coordinador/a Hisenda i Recursos Interns
1
Coordinador/a districte
7
Coordinador/a delegació
2
Assessor/a grup municipal
7
Secretari/ària grup municipal
4

2

2

Ocupades
1
2
1
1

Vacant
0
0
0
0

1
7
1
1
6
2
7
4

0
2
0
0
1
0
0
0
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PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DEL PATRONAT DE LA MÚSICA DE
BADALONA
Grup Places Vacants
PERSONAL FUNCIONARI
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Professor/a
A1
1
0
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Cap de serveis generals
A1
1
0
Professor/a Conservatori
A1
41
0
Professor/a Escola Música
A1
25
0
Tècnics/ques de grau mitjà
Professor/a adjunt/a Conservatori
A2
6
0
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
C1
4
0
Educador/a musical
C1
7
0
Auxiliars tècnics/ques
Oficial/a d’oficis
C2
1
0
Conserge
E
1
0
Personal d’oficis
Netejador/a
AP
1
0
PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a
A1
1
0
PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS
PERSONALS
Grup Places Vacants
PERSONAL FUNCIONARI
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Classe tècnica superior
Psiquiatre/a
A1
3
0
Tècnic/a superior
A1
2
2
Classe tècnics/ques auxiliars
Auxiliar tècnic/a especialista en sanitat
C1
1
0
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superior
Metge/ssa especialista
A1
10
3
Metge/ssa generalista
A1
1
1
Pedagog/a
A1
5
1
Psicòleg/a
A1
34
16
Psicopedagog/a
A1
3
0
Psiquiatre/a
A1
11
5
Tècnic/a superior llicenciat en Dret
A1
2
0
Tècnic/a superior
A1
8
8
Tècnics/ques de grau mitjà
Arquitecte/a tècnic
A2
3
1
Educador/a social
A2
6
6
Insertor sociolaboral
A2
6
6
Fisioterapeuta
A2
9
5
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PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS
PERSONALS
Logopeda
A2
7
3
Mestre/ssa
A2
51
7
Tècnic/a de gestió
A2
16
8
Tècnic/a de grau mitjà Educació
A2
2
0
Tècnic/a de grau mitjà Infermeria
A2
15
9
Tècnic/a de grau mitjà Informàtica
A2
2
2
Terapeuta ocupacional
A2
1
1
Treballador/a social
A2
12
9
Tècnic/a de grau mitjà
A2
6
6
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
C1
11
2
Delineant/a
C1
1
1
Educador/a d’escoles
C1
15
5
Monitor/a
C1
7
4
Tècnic/a de gestió C1
C1
2
0
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
C2
29
11
Auxiliar de clínica
C2
4
2
Cuidador/a
C2
46
22
Oficial/a d’oficis
C2
5
0
Personal d’oficis
Auxiliar serveis generals
AP
6
2
PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a
A1
1
1
PERSONAL AL SERVEI DEL MUSEU DE BADALONA
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
Tècnic/a superior
Tècnics/ques de grau mitjà
Tècnic de grau mitjà
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
Cap d’activitats i serveis
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar tècnic/a administratiu/va
Cap de manteniment i consergeria
Oficial/a d’oficis
Personal d’oficis
Operari/ària
Ordenança
PERSONAL EVENTUAL
Director/a

Grup

Places

Vacants

A1

7

2

A2

2

1

C1
C1

2
1

1
0

C2
C2
C2

1
1
1

1
0
0

AP
AP

1
1

0
1

A1

1

0

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ
DE L’OCUPACIÓ
Grup Places Vacants
PERSONAL LABORAL
Tècnics/ques superiors
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PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ
DE L’OCUPACIÓ
Tècnic/a superior
A1
2
1
Tècnics/ques de grau mitjà
Tècnic/a de grau mitjà
A2
19
13
Tècnics/ques especialistes
Administratiu/va
C1
1
1
Auxiliars tècnics/ques
Auxiliar administratiu/va
C2
11
11
Personal d’oficis
Conserge
AP
3
3
PERSONAL EVENTUAL
Gerent/a
A1
1
1
Quart.- Sotmetre l’acord a informació pública durant un termini de quinze dies comptats a
partir del següent al de la publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin presentar, si escau, les
reclamacions que considerin oportunes conforme el que preveu l’article 170.2 del TRLRHL,
que de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la corporació.
Cinquè.- Cas de no formular-s’hi cap reclamació, aquest acord inicial esdevindrà definitiu,
sense necessitat d’un nou acord plenari, entenent-se definitivament aprovats el Pressupost
General, les seves Bases d’execució i la plantilla per l’exercici 2014, i , sense més tràmits,
es procedirà a publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el resum per
capítols de cadascun dels pressupostos que l’integren i de les seves plantilles, entrant en
vigor en l’exercici corresponent una vegada s’hagi publicat així.
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fets i els raonaments jurídics de la Proposta de resolució formulada i
dels informes tècnics precedents, l’Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en
resolució.
SENYOR RIERA: Gràcies senyor alcalde. Bon dia a tothom. Bé amb la presentació del
pressupost de 2014, el pressupost d’enguany, presentem un pressupost que condicionen
uns antecedents que es destaquen en quatre grans aspectes que han marcat aquest
pressupost. L’actual context generalitzat de crisi econòmica i social que viu Espanya i la
situació de l’administració local catalana, un romanent de tresoreria resultant de la
liquidació del pressupost de l’exerci 2012, el compliment del pla d’ajust i el pla econòmic
financer i la situació de pròrroga pressupostària que s’ha viscut durant l’exercici de 2013. El
pressupost és l’eina de gestió pública on de forma sistemàtica i ordenada es concreten el
conjunt de bens, serveis i actuacions que es pretenen dur a terme finançats a càrrec dels
fons públics per tal d’avançar en el compliment de l’estratègia de la corresponen
administració, en aquest cas, l’Ajuntament de Badalona. Hem elaborat un pressupost amb
uns criteris que són els de priorització orientada cap a l’obtenció de resultats i el compliment
dels objectius definitius del pla de govern, compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària que ha estat un dels nords de les nostres línia a seguir per intentar, i ho
estem aconseguir, estabilitzar les finances de l’ajuntament. Això ens ho condicionava el pla
econòmic-financer aprovat a la sessió de ple de 29 de novembre de 2011 en compliment
d’una sèrie de compromisos i reals decrets que ens obligàvem a prendre aquella decisió
que va ser aprovada pel plenari. D’aquesta forma, el projecte de pressupost pel 2014
s’orienta cap a una assignació i priorització estratègica de la despesa, vetllant per mantenir
la sostenibilitat i la salut de les finances municipal. S’han previst a partir d’ingressos
liquidats efectivament a l’exercici 2013 seguint un principi de prudència per tal de
aconseguir un pressupost inicial el més real possible, increment d’ingressos del pressupost
prorrogat del 2012 respecte al 2013, previsió d’increment d’aquests ingressos i increment
dels actius financers corresponents als interessos financers i amortitzacions dels
organismes autònoms i societats de l’Ajuntament. És a dir, aquest Ajuntament ha millorat
els seus ingressos mantenint els impostos i només actualitzant-los en l’IPC. El capítol I s’ha
Ajuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 3 / 14-02-14 pag. 15
secretariageneral@badalona.cat – www.badalona.cat

Secretaria General

reduït mantenint l’estabilitat organitzativa de la plantilla i consolidant les places. En el
capítol II s’ha ajustat a les activitats reals els contractes vigents i s’ha dotat al 100 % les
partides de serveis que són cofinançades com és el cas del servei d’atenció domiciliaria.
S’ha establert el fons de contingències, tot donant compliment al que estableix el real decret
i s’ha dotat el deute en funció de les necessitats per l’any 2014 de pagament d’interessos i
amortitzacions, ajustament de les aportacions dels organismes autònoms i empreses
segons els pla d’ajust i manteniment de subvencions i creació de partides per a la
subvenció de l’IBI per a persones aturades, que aquest és un compromís que havíem
assolit en aquest Ajuntament amb algunes forces polítiques tant l’any passat com a l’hora
de fer les ordenances municipals d’enguany. Per tant, és un pressupost elaborat des de la
responsabilitat davant de la situació econòmica actual i respectant al màxim el pla
econòmic-financer i el pla d’ajust així com la normativa vigent seguint uns criteris de
responsabilitat i prudència, complint amb l’endeutament financer adquirit i prioritzant les
polítiques de serveis socials, seguretat i benestar comunitari. L’assistència a les persones
dependents, a l’Hospital, serveis assistencial i centres de salut estan perfectament coberts
en aquest pressupost, cosa que no havia succeït en anys anteriors per una qüestió de
manca de finançament que arribarà però que de moment no el tenim. També doncs en
ordre públic, ordenació del trànsit, protecció civil, etc, etc, benestar comunitari com és
neteja viària, recollida i tractament de residus, enllumenat, cementiris, serveis funeraris, que
aquest any també tenen la seva dotació corresponent. L’assignació al servei d’atenció
domiciliària de dos milions d’euros per fer front a les despeses, ha estat, davant de la
incertesa de pagament per part de la Generalitat, que sabem que cobrarem, però que no
sabem quan, ha estat un esforç suplementària que ha hagut de fer aquest Ajuntament però
creiem que en moments de crisi com els que s’estan vivint no podem deixar en la incertesa
aquests col·lectius. Per tant, seguim apostant per l’educació, la cultura, el foment de
l’ocupació i el comerç, mantenim les partides de subvencions per emprenedors, la partida
pressupostària dels cent mil euros, com deia abans, que era un compromís adquirit en
aquest Consistori i compliment del compromís adquirit durant l’aprovació, com deia abans,
de les ordenances fiscals de dotar una partida per la creació de subvencions de l’IBI a
associacions sense ànim de lucre. Tot això sense oblidar altres exigències que es generen
a la ciutat de Badalona i contribueixen a la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans
i un pressupost d’inversions que va acompanyant a aquest pressupost ordinari que també
feia temps que no s’havia presentat i que és un pressupost d’inversions que,
quantitativament no és massa alt, però crec que té un projecte, a part d’endreçar amb
microurbanisme la ciutat, té un bon projecte que és el de la piscina olímpica que es va
presentar aquesta setmana i que crec que és una bona notícia per Badalona. Per tot això,
doncs, us presentem aquest pressupost i confiem que surti aprovat en aquest plenari.
Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Gràcies. Començaria el senyor Gómez.
SENYOR GÓMEZ: Sí, gràcies. En aquest pressupost que avui presenten es reconeix un
esforç de 18 milions d’euros en inversions, pactat amb Convergència i Unió amb
arranjaments de carrers i arreglar qüestions de ciutat que no es poden deixar sense fer,
però, com sempre, aquest pressupost jo trobo a faltar que deixen caure a les persones, un
altre cop, perquè això de provisionar 2,5 milions d’euros en serveis d’atenció domiciliària
només és una qüestió formal. No és que es doni més servei ni que entri més gent en
aquest tema, sinó és una qüestió formal per complir el pla d’ajust. Trobo que en aquests
moments gastar-se 2,5 milions d’euros anuals per fer una piscina municipal, vagi per davant
que estic d’acord en què Badalona la necessita, però pot ser no és l’any adequat. Crec que
hi havia altres projectes més importants com per exemple fer un menjador social amb més
capacitat del que tenim ara, on 24 hores a l’any es pogués donar i atendre a les persones
més necessitades, reforçar el banc d’aliments i continuar el projecte que van començar de
fer un alberg per a persones sense sostre que es queden al carrer. Crec que en aquest
pressupost no es deixa visible l’esforç cap a aquestes persones, les persones més febles
d’aquesta ciutat i, per tant, ja anuncio el meu vot contrari a aquest pressupost. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Senyor Mañas.
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SENYOR MAÑAS: Bon dia regidor regidores i al públic present a la sala. Primer de tot
lamentar que segurament no hi ha més públic perquè aquest ple s’ha convocat a tres quarts
de deu del dematí quan, des del nostre grup creiem que el ple d’aprovació dels
pressupostos, que és l’aprovació més important que es fa anualment en aquesta sala i és el
que marca les línies de govern que regiran aquesta ciutat durant el 2014, doncs
dissortadament s’ha convocat pel matí i nosaltres creiem que s’hauria d’haver convocat a
una hora que tota la ciutadania que estigués interessada hagués pogut assistir.
Lamentablement no és així, per tant, també li dono els bons dies al poc públic que ha pogut
venir a aquesta hora a veure aquesta sessió. El nostre grup votarà, ja ho anunciem, en
contra del pressupost i els hi explicarem els motius, alguns de forma, alguns de fons i els hi
llençarem algunes propostes que les hi hem pogut llençar en cap trobada formal perquè
vostès no ens han convidat en cap moment a parlar del pressupost, per si les volen tenir en
compte, nosaltres com a grup estem disposats a parlar. M’entretinc dos minuts en alguns
temes de forma. El senyor alcalde demanava responsabilitat en el grup que estic
representant en aquests moments per votar a favor del pressupost, el senyor Riera, ahir en
una nota de premsa, ens demanava també responsabilitat i ens deia perquè no volia
negociar el pressupost, perquè sempre dèiem que no, doncs bé, jo li explico, vostès no
s’han adreçat en cap moment al nostre grup municipal ni per informar-nos del pressupost ni
per escoltar cap proposta. Igual que va passar amb les ordenances fiscals que vostès
mateixos van admetre en el ple que estaven d’acord amb algunes de les propostes que
fèiem, però que com que no havien parlat amb nosaltres, per molt que estiguessin d’acord
amb aquestes propostes, ja no estaven a temps d’incloure-les. Quina és la informació que
té el nostre grup municipal d’aquest pressupost: un mail del dia 27 de desembre enviat pel
senyor Riera a les 15:07 que diu: “Benvolguts/benvolgudes, us faig a mans un esborrany de
la proposta de pressupost per l’any 2014”. La proposta de pressupost per l’any 2014 que
rep el nostre grup és aquest paper, això és el que hi havia en el PDF adjunt i tres folis en
blanc. En el PDF adjunta també hi havia tres folis en blanc. No m’ho invento, eh? No m’he
tornat boig, vostè va enviar un PDF que era aquest paper acompanyat de tres folis en
blanc. Encara estem esperant que ens enviï els “dacs” de colors per a què pintem i acolorim
nosaltres el nostre propi pressupost, perquè és d’única explicació que li vegem a aquests
tres folis en blanc. Per tant, després d’aquest acudit de no haver tingut cap intenció
d’escoltar les propostes dels grups d’esquerres d’aquest consistori, no ens vinguin a
demanar que perquè no votem el pressupost i perquè no estem disposats a negociar el
pressupost. Un pressupost que hem pogut consultar, només, quan s’ha convocat el ple i
l’hem pogut consultar a Secretaria, perquè en cap moment vostè, senyor Riera, ni ens l’ha
fet arribar ni ens ha convocat. Un pressupost topat que vulnera la legislació vigent perquè
no es presenta per programes per tal de què la ciutadania i l’oposició puguem controlar
posteriorment l’estat d’execució d’aquest pressupost. Un pressupost, on ja no parlem de
l’oposició, parlem de la ciutadania, on l’únic mecanisme que vostès han utilitzat de
participació ciutadana és allò estricte que marca la llei, convocar una audiència pública,
donar-nos un PowerPoint que també és el PowerPoint que ha tingut aquest grup per poder
treballar el pressupost fins que no l’hem pogut consultar a Secretaria. No han fet reunions
en el Consell d’entitats del districte. Hem consta que en el Districte 1 sí que se n’han fet,
però no em consta que s’hagi convocat cap Consell d’entitats del Districte per explicar i
parlar el pressupost. I per últim, hi ha un grup en aquesta ciutat, l’Auditoria Ciutadana del
Deute que sovint ha parlat en aquest ple preocupada per la transparència i pels temes
pressupostaris, i així com que quan hi ha un grup que per exemple defensa un interès
territorial o sectorial concret l’ajuntament es reuneix amb ells, creiem que el regidor
d’Hisenda, si hi ha un grup ciutadà que regularment es reuneix, s’adreça a l’ajuntament,
demana informació, intervé en el ple i està preocupat per aquests temes, no hagués estat
de més que el regidor d’Hisenda hagués fet trobades amb ell per explicar el pressupost i
parlar del pressupost. Més aspectes, i aquests ja de contingut, el pressupost no creix. Ho
poden dir mil vegades, però el pressupost del 2014 de l’Ajuntament de Badalona no és un
pressupost de creixement. És un pressupost que baixa un 2,75 % respecte a la previsió de
l’execució del 2013, per tant, dir que aquest pressupost creix és una mentida i això que
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estic dient jo es pot consultar i ho podrà consultar la ciutadania quan ho tingui disponible,
perquè abans ho tenen prohibit, haurà de ser a posterior, en l’informe de l’interventor
municipal. Hi ha una previsió d’ingressos que nosaltres creiem considerablement optimista,
tant pel que fa als ingressos propis en funció dels impostos com per l’estrany fenomen que
es viu a Badalona que tindrem cinc milions d’euros més respecte al 2013 de transferències
d’altres administracions. Sembla ser que serem l’únic ajuntament de tota Espanya que
tindrem cinc milions més de transferència d’altres administracions. Què succeeix quan es fa
un pressupost i es presenta un pressupost amb una previsió d’ingressos superiors? Que
després hi hauran modificacions pressupostàries successives que es traduiran en forma de
retallades. Hi ha algunes retallades que ja les tenim al pressupost ben clares i negres sobre
blanc, per exemple, la retallada en educació, joventut i esport que es redueix un 45% en el
capítol II i IV respecte a l’any 2013. Ho han escoltat bé. Educació, joventut i esports es
redueix un 45%. Vostès a l’audiència pública, senyor Riera, va contestar que aquesta
retallada era deguda a què ja no figuraven els diners destinats per la promesa de pagar els
llibres de text a tots els badalonins i badalonines. Doncs no quadra. La retallada dels
capítols II i IV d’educació, joventut i esports és de tres milions i mig d’euros i el pressupost
que estava destinat a la partida de llibres de text no arribava, ni molt menys, a aquesta
xifra. Un pressupost que té una altra partida que augmenta, la de comunicació i
propaganda. Aquesta augmenta un 55%. Parlem de les partides de serveis socials, el
pressupost que vostès avui ens presenten destina un 50% menys del que es destina a la
ciutat de L’Hospitalet del Llobregat a serveis socials, a l’atenció directa a la ciutadania i a la
lluita contra la pobresa. Un 50% menys del que destina la ciutat de L’Hospitalet del
Llobregat. I trobem a faltar algunes coses que les considerem ofensives perquè creiem que
és un engany cap al nostre grup i segurament cap a d’altres grups de l’oposició d’aquest
Consistori. Ni trobem, ni hi són, ni se n’espera el milió d’euros més promès en el ple
d’octubre de 2013 pel senyor alcalde, textualment, que va dir: “el proper any gastarem un
milió d’euros més en beques de menjador”, un pacte amb Convergència i Unió. Aquest milió
d’euros no hi és en el pressupost, ni està, ni se li espera, i vostè, senyor alcalde,
textualment, parlava dels recursos propis municipal. No hi ha cap augment de partides
socials. L’augment de dos milions d’euros que es va anunciar en la primera nota de
premsa, perquè es fan vàries en aquest ajuntament, de cada cosa, de notes de premsa,
se’n fan varies de la mateixa cosa. La primera nota de premsa el senyor alcalde parlava
que s’augmentava dos milions d’euros en atenció a les persones. No s’augmenten, es
destinen dos milions d’euros que es deixen congelats perquè en cas de què la Generalitat
no pagui el servei d’atenció domiciliària, hi hagin aquests diners disposats. O sigui, no hi
haurà cap augment de serveis ni més persones beneficiades, simplement els mateixos
serveis. Un pressupost també que, emparant-se en un nou mecanisme que la legislació
preveu com a extraordinari, segurament serà aprovar només per cinc regidors del vint-i-set
d’aquets Ajuntament. Dels vint-i-set regidors i regidores d’aquest Ajuntament, només cinc
aprovaran el pressupost i ho faran en junta de govern i el que és més preocupant, gràcies a
aquest mecanisme que els hi permet la contrareforma municipal aprovada per govern del
PP a Madrid, totes les modificacions pressupostàries ja no vindran a ple, sinó que aniran a
junta de govern dificultant el control de l’oposició i el control de la ciutadania de l’execució
pressupostària. I jo els hi demano avui aquí que es comprometin a portar les modificacions
pressupostàries, encara que la llei els hi permeti fer-lo en junta de govern, a la sessió
pública del ple municipal. I en cas contrari, que ho facin a la sessió pública mensual que
realitza la junta de govern. Els hi faig algunes propostes alternatives al pressupost per si
vostès volen rectificar, escoltar a l’oposició, que de vegades no està malament i potser en
alguna cosa tenim raó i incloure algunes de les nostres propostes. Vostès, en dos anys de
mandat no han explicat un pla de govern. Han fet notes de premsa, han fet anuncis
d’inversions, han fet anuncis de mesures espectaculars, però en cap moment coneixem un
pla de govern de l’Ajuntament de Badalona que hauria de ser el que marqués el
pressupost. Nosaltres els hi proposem que el pressupost inclogui globalment un pla
transversal de lluita contra la pobresa que estigui dotat amb un milió dos-cents mil euros
per ajuts individualitzats, enlloc dels set-cents mil que ara destinen. De tres-cents norantaAjuntament de Badalona – Secretaria General –Actes Sessió nº 3 / 14-02-14 pag. 18
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un mil euros per conveniar amb les entitats juvenils la reobertura dels casals de joves i per
a conveniar amb aquestes entitats plans de dinamització comunitària als barris, perquè es
posi en marxa, coordinadament amb l’IMPO i tots els serveis municipals un programa de
detecció de perfils de l’atur estructural a la ciutat per oferir, coordinadament amb els centres
de formació d’adults de la ciutat, programes específics de formació adequats al perfil
majoritari de l’atur de llarga durada de la ciutat dotat amb tres-cents mil euros propis. I ara
els hi explicaré d’on poden treure tots aquests diners. I que compleixin el seu compromís
adquirit en el mes d’octubre amb el grup de Convergència i Unió al qual van enganyar i
nosaltres van retirar una moció de destinar un milió quatre-cents mil euros a beques
menjador. I més enllà d’aquestes mesures pressupostàries els hi proposem una cosa que
és gratis i que fa l’Ajuntament de Barcelona, que fa l’Ajuntament de L’Hospitalet i que fa
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet que és crear una xarxa impulsada per
l’ajuntament, amb impuls públic, de totes les entitats que avui a la ciutat estan lluitant contra
la pobresa. En matèria d’inversions, si em permet, li vull fer també algunes propostes,
senyor alcalde i senyor Riera, si vostès tenen a bé escoltar les propostes d’aquest grup de
l’oposició. Han anunciat un pressupost d’inversions de divuit milions d’euros, doncs bé,
invertir significa prioritzar. Tota inversió a la ciutat és bona, difícilment un pot estar en contra
d’una inversió, però quan toca prioritzar, nosaltres li demanem que d’aquests divuit milions
d’euros, tres milions d’euros es destinin al manteniment i millora dels centres educatius
públics i de formació d’adults de la ciutat, que no és competència municipal, però que quan
ha governat l’esquerra, en aquesta ciutat, sempre hi ha hagut diners per millorar les escoles
públiques i fer allò que la Generalitat no feia i que destini vuit-cents mil euros per fer la
construcció, en quest mandat, de l’equipament cívic del carrer Apenins, pendent des de fa
més d’una dècada i que vostès s’han compromès amb el veïnat a tenir-lo em sembla que
en el 2017 o en el 2018. Segurament m’és més important dotar la zona de LloredaMontigalà-La Pau d’un equipament cívic que ara no tenen que d’altres inversions. D’on es
poden treure aquests diners. I els hi faig algunes propostes i els hi segueixo dient que
nosaltres estem oberts a seure’ns, dialogar i parlar i que en tot cas sou vosaltres que ni ens
heu convocat, ni ens veu escoltar durant les ordenances fiscals ni segurament ens
escoltaran en aquesta aprovació del pressupost. Tenim set-cents seixanta-cinc mil euros...
SENYOR ALCALDE: Perdoni, s’ha passat de temps...
SENYOR MAÑAS: Sí. Val. Li demano un minut per acabar i com que no tornarem a parlar
del pressupost al ple perquè l’aprovaran en junta de govern doncs ja acabo...
SENYOR ALCALDE: Està perdent temps...
SENYOR MAÑAS: Sí. Els set-cents seixanta-cinc mil euros del fons de contingència durant
tot l’any es poden destinar a aquella despesa que l’ajuntament necessiti. Els hi faig també
una proposta, senyor Riera, que no destini dos-cents mil euros per l’ajuda a emprenedors
com ha anunciat. I perquè li dic? Perquè com vostès no sabem governar, l’any passat van
destinar dos-cents mil euros per l’ajuda a emprenedors i només se’n van gastar divuit mil.
Impressionant, que en la pitjor època de la crisi econòmica de la ciutat aquest sigui un
govern que de dos-cents mil euros destinats per ajudar a l’ocupació, només se’n gastin
divuit mil. Bé, com que no tenen cap programa integral portin aquests diners a aquest pla
integral de lluita contra la pobresa i de foment de l’ocupació que els hi hem parlat, que
rebaixin cent mil euros la partida de comunicació i propaganda que vostès han augmentat
un 45%, que facin cas de la Intervenció Municipal i renegociem els contractes que segons
l’interventor municipal per aquests any 2014 podríem estalviar quatre milions i mig d’euros
si renegociéssim aquests serveis que ara estan externalitzats, que renegociem el pagament
dels interessos bancaris complint l’acord d’una moció que tots varem aprovar, amb
l’abstenció del partit popular el passat estiu, em sembla que va ser al mes de juny, en
aquest ajuntament, i per últim, si haguessin escoltat les nostres propostes d’ordenances
fiscals, on havien algunes per fer pagar més a qui més té, com per exemple la reforma del
carrerer de les categories fiscals de l’IAE, estaríem en una altre situació financera i podríem
tenir un pressupost que afrontés el principal problema que avui té la ciutat de Badalona que
és la pobresa. El pressupost que avui ens presenten, i acabo ja amb una frase senyor
alcalde, i li agraeixo que m’hagi permès més temps, és un pressupost que serveix només
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per obrir i tancar l’ajuntament cada dia, perquè els funcionaris vinguin a treballar, però que
no respon en absolut a les necessitats socials que avui té la ciutat de Badalona. Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Molt bé. Pel grup de Convergència i Unió, qui parla? Senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí. Bon dia a tothom. Bé, una intervenció simplement per a situar quina
és la posició del grup de Convergència i Unió en aquest punt de l’ordre del dia que conté
dos elements importants. Un és el pressupost ordinari i l’altre és aquest projecte o proposta
d’inversions per la ciutat de Badalona. El que nosaltres hem de dir sobre aquesta qüestió és
el següent: nosaltres no votarem a favor d’aquest pressupost. No votarem a favor del
pressupost ordinari, és clar. No votarem a favor del pressupost ordinari perquè simplement
no és el nostre. Hi ha disminucions importants de partides que havien d’anar, des del nostre
punt de vista, a un element fonamental que són, per exemple, les entitats esportives,
inclouen, aquest any sí, ajudes al comerç, però com ja diu la regidora a cada una de les
reunions que fa, no pensa donar-les i no pensa donar cap ajuda a les entitats comercials de
la ciutat, i redueix d’una manera notable les aportacions, per exemple, a la cultura popular i
tradicional. Ho dic només per posar tres exemples de qüestions que ens hi separen i que
fan que nosaltres no puguem donar suport a un pressupost que no és el nostre, que no és
el que nosaltres haguéssim fet, tot i que incorpora algunes coses que nosaltres hem
proposat i defensem. Incorpora aquesta bonificació per l’impost de vehicles de tracció
mecànica dels autònoms, incorpora una partida pels emprenedors, que nosaltres, al
contrari del que els hi deia el regidor d’ Iniciativa Esquerra Unida, nosaltres els hi demanem
no només que la mantinguin, sinó que, si pot ser, se la gastin, perquè creiem que si es fan
bé les coses es poden ajudar a molts emprenedors de la ciutat amb projectes
d’autoocupació i incorpora aquesta, ni que sigui, molt petita, aquesta subvenció a l’IBI per
les entitats socials. També és veritat que disminueix les bonificacions de l’IBI per les
famílies monoparentals. Per tant, sigui com sigui, aquest és un pressupost ordinari.
Nosaltres entenem que és un pressupost ajustat al pla d’ajust que varem aprovar en aquest
ple, en tot cas amb l’abstenció del grup socialista i del nostre i per tant, donar aquest marge
d’haver-nos d’adequar en ingressos i despeses a allò que certificadament es liquida a final
d’any que són cent cinquanta, cent cinquanta-un milions d’euros, per tant, des d’aquest
punt de vista no anem a fer demagògia ni anem a ser hipòcrites. És el pressupost que es fa
amb els diners que es tenen. Però és evident que en dins d’aquest pressupost sempre hi ha
un marge d’actuació i què en aquest marge d’actuació algunes de les coses que els hi deia
el grup d’Iniciativa nosaltres les compartim, algunes, doncs hi ha un marge per la
discrecionalitat i per a la decisió política i en aquí, quan vostès redueixen diners per les
entitats esportives, quan vostès inclouen de mala gana partides per ajudar a les
associacions de comerciants de Badalona, o quan vostès redueixen les partides per ajudar
a la cultura popular i tradicional de Badalona, home, aquí és evident que no ens trobaran,
per tant, no és un pressupost que nosaltres puguem votar a favor, i d’altra banda, no és un
pressupost que nosaltres ens en sentim nostre. Pel que fa al pressupost d’inversions, pel
que fa al pressupost d’inversions tampoc el votarem a favor. El pressupost d’inversions no
el votarem a favor perquè fer llistes és molt senzill, o relativament senzill, i en aquest sentit
nosaltres ja fa setmanes, mesos, diria jo, que ens varem oferir i que varem dir i que varem
anunciar públicament que volíem incidir en el pressupost d’inversions, que volíem negociar
el pressupost d’inversions, que hi volíem ser, perquè la nostra oposició és una oposició que
en la mesura del possible intenta fer coses, proposar, intentar posar l’accent del que
nosaltres creiem que és bo per Badalona i en aquest sentit aquest anunci va ser recollit pel
govern, hi ha algunes coses que s’inclouen en aquests pressupostos d’inversions que són
propostes nostres i per tant, votar en contra no hi podem votar en contra perquè d’alguna
manera, en aquesta llista que, com deia, és fàcil de fer i tothom en pot fer, s’incorporen
accents, qüestions que per a nosaltres són importants perquè creiem que són bones per la
ciutat. Ara, d’aquí a votar-hi a favor, hi ha una distància. Per què? Perquè aquest és un
pressupost d’inversions que no tenim clar la seva calendarització. A nosaltres ens hagués
agradat i esperem poder negociar a partir d’ara aquests divuit milions d’euros l’any 2014
quants en gastarem, l’any 2015, l’any 2016... és a dir, fer aquesta previsió. Estem segurs
que tots els grups d’aquest ple estaríem d’acord amb la majoria, amb la immensa majoria
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de les inversions que s’acullen perquè, d’altra banda, són necessàries, però tampoc
votarem a favor, perquè, com deia, fer llistes és molt senzill, però dur-les a terme, és molt
difícil. Nosaltres varem formar part d’un govern, no sé si era d’esquerres o no, que per
exemple va canviar totes les cuines de totes les escoles públiques de Badalona quan el
regidor d’Iniciativa defensava que amb els governs d’esquerres s’havia invertint molt en els
centres públics, doncs bé, amb un govern que liderava el partit dels socialistes en el qual
nosaltres érem el segon soci, varem fer una inversió molt important de cent milions d’euros i
no només la va anunciar, va fer una llista, la va aprovar, sinó que la va fer, i fer-la és....
SENYOR ALCALDE: Cent milions d’euros, senyor Falcó, les cuines serien de...
SENYOR FALCÓ: Esperi, esperi... no, no li parlo de les cuines, li parlo del conjunt del FEIL,
li parlo de tot el que es va fer en quatre anys. És veritat? Val. Ara el senyor Serra diu molt
més. Esperi, que se m’acaba... no, home, no, ja ho sé, ja ho sé... estic parlant del conjunt
del FEIL i del conjunt de les inversions que es van fer a la ciutat de Badalona en quatre
anys. Més de cent mil diu el senyor Serra, per tant, jo ja anava bé, jo ja anava bé però
vostès em volen distreure. Deia que allò fàcil és fer les llistes, el difícil és executar-les i en
aquest sentit, votar a favor d’un pressupost d’inversions com el que avui es planteja, seria
donar-li la confiança plena a l’Ajuntament de què seria capaç de tirar-les endavant i
nosaltres, sense un calendari, havent vist com s’han dut els contractes d’aquesta ciutat els
darrers dos anys, posant per exemple la retirada del punt de l’ordre del dia que avui s’ha
retirat i dels problemes que hi ha hagut per tirar endavant la contractació en aquesta
ciutat... home, no ens acabem de refiar. Hi ha un departament de Contractació en aquest
moment a l’Ajuntament que està desmuntat o desmuntant-se i que no s’està reforçant per
fer una feina com la que cal fer. I una cosa és fer llistes i l’altre és licitar i adjudicar i complir
els terminis i ser conscient que poden haver-hi qüestions jurídiques complexes a resoldre, i
clar, vostès són el govern que té un milió d’euros ballant que no tenen ni pare ni mare amb
les primeres inversions, entre comentes, que van fer. Per tant, votar a favor és donar-los un
marge de confiança que nosaltres en aquest moment no els hi podem donar. Però, ja li dic
votaré en contra si hi ha coses en aquest pressupost d’inversions que responen també a les
nostres propostes de ciutat, ens en semblaria que no pertoca. Per tant, sense votar a favor,
tenint en compte que vostès aquest pressupost l’aprovaran la setmana que ve per la junta
de govern local, tenint en compte que en el que és el pressupost ordinari, doncs no ens en
sentim molt propers o gens propers malgrat que hi hagi algunes petites coses que hi hem
pogut incorporar, i en el pressupost d’inversions, per tot el que els hi he repetit, nosaltres en
el conjunt, en el conjunt, ens abstindrem. Gràcies i bon dia.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Bon dia a tothom. Gràcies senyor alcalde. Mirin, el proper divendres
farà dos anys que en aquest ple van aprovar, amb els vots del grup popular i de
Convergència i Unió, que no era tampoc el seu pressupost, o sí, Senyor Falcó? Quan va
aprovar fa dos anys el pressupost, era el seu? I aquest any li ha faltat una mica de valor,
crec jo. Jo crec que vostè ha jugat a que s’aprovaran en junta de govern i ha fet el que
s’anomena la Fortunata i la Jacinta. Ho dic perquè vegin que la immersió lingüística no evita
que puguem accedir a certa cultura en castellà. Si algú no coneix l’obra magnífica de Pérez
Galdós doncs que la busqui a la wikipèdia. Vostè ha fet avui aquí la Fortunata i la Jacinta.
El ple de final de mes vindrà una moció d’essència, ens embolcarem amb la bandera i el
senyor Garcia Albiol serà el dimoni. Però avui, vostè jugant a que s’aprovarà en junta de
govern, doncs, clar, escolli de les dues germanes, la Fortunata o la Jacinta? Han estat
necessaris 726 dies perquè hagin pogut elaborar i presentar un altre pressupost, senyor
Riera. Aquest ajuntament ha tingut el seu pressupost prorrogat no perquè no haguessin
estat capaços de cercar una majoria per aprovar-lo, perquè la demostració la tenen avui. Si
vostès necessitessin els vots del ple, no tinguin dubte de què Convergència els hi donaria.
Tingui-ho clar, no sé perquè s’acullen a la doctrina Montoro perquè jo crec que ho tindrien
fàcil. Simplement, perquè no han redactat cap, vostès no és que no hagin portat un
pressupost l’any passat, sinó és que no en van fer cap. Ja el van donar per amortitzat i, ja
farem el que sigui el darrer any, que és any electoral i endavant. Però a nosaltres ens en
sembla un majúscul exemple d’incapacitat de gestió. I ara ens ha citat aquí per fer un
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autèntic paperot, una burla democràtica: falta de transparència, amb matinitat i alevosia. El
que avui votem aquí poc importa. L’opinió de la majoria dels ciutadans de Badalona,
representada pel conjunt de regidors i regidores que seiem aquí, no importa res. Ho
aprovaran vostès amb una tertúlia de cinc companys i d’aquí, doncs endavant. En el que és
una verdadera estava democràtica el govern del PP, el govern del partit de vostè, el govern
del partit del senyor Garcia Albiol, que a vegades diu que ell i el partit, i tal i qual, sembla
que no sigui del PP, doncs el partit del senyor alcalde, el partit del PP, el partit de la llei de
l’avortament, el partit de la reforma laboral, per cert, aprovada amb Convergència i Unió, en
una prova més de tantes regressives i antidemocràtiques lleis que estan aprovant farà
possible que si aquest ple municipal rebutja el seu projecte com sembla que es rebutjarà,
vostè i els seus quatre tinents d’alcalde, com en la pitjor novel·la de misteri, en un fosc i trist
conciliàbul passin per damunt de l’expressió majoritària d’aquest ple i aprovin el que
vulguin. Aprovaran el que voldran en el pressupost i aprovaran el que voldran en les
modificacions, per tant, el dret democràtic, el que ha votat la ciutadania, al meu barri de La
Salut li dirien una expressió que jo crec que igual me la farien treure de l’acta. Serà legal el
que vostès faran, però en cap cas és democràtic i legítim, i el que tradicionalment ha estat
el ple més important de l’any en un ajuntament, ho fem d’urgència i quasi d’amagat. És
comprensible si jo fos qui presentés aquest pressupost, senyor Riera, tampoc voldria que el
coneguessin gaire. Entenc que no vulgui que es sàpiga que redueixen la partida de cultura i
ciutadania un 19% al temps que augmenta la destinada a la propaganda un 55%
concentrada, no, no... senyor Garcia Albiol, no faci judicis de valor sense acabar la frase,
concentrada en l’Àrea de Govern a la seva major glòria. Abans, aquestes partides estaven
repartides per la resta d’àrees perquè cadascuna pogués fer la seva informació, ara es
concentra en la informació de cadascun dels moviments que farà vostè. Aquesta és la
realitat. Aquest és un pressupost que ajudat per Convergència li facilitarà la seva campanya
electoral. Entenc que no vulguin que es sàpiga que es redueix la partida del servei d’atenció
ciutadana un 18% al temps que augment la destinada a la seva propaganda un 55%.
Entenc que no vulguin que es sàpiga que es redueix la partida de la Guàrdia Urbana un 6%
al temps que augment la destinada a la seva propaganda un 55%. Està vist que els hi
preocupa més la foto que la seguretat de la gent. L’altra dia, en una d’aquestes entrevistes
a les que és tan aficionat a que li facin a la radio televisió municipal a major glòria de vostè,
quan algú li retreia que s’hagués reduït la partida d’educació un 45% li contestava
emfàticament: “evidentment que no es veritat, si ho féssim faria fallida el departament
d’Educació, això seria un autèntic despropòsit”. Doncs, prengui nota, regidor Fernández, li
han fallit el seu departament: reducció del 45% en educació i si eliminem els llibres, que
s’ha parlat dels tres milions però al final era un milió vuit-cents, doncs ha estat una baixada
entre 500.000 i 1.800.000 en educació, esport i joventut. Però això sí, augmenta la
destinada a la propaganda del 55% a major glòria de vostè, senyor Garcia Albiol, i a més a
més, l’alcalde tindrà una piscina de dotze milions d’euros. Jo li suggereixo i li dic que vist
com va aquesta operació de la piscina, en lloc de posar-li “Mireia Belmonte” li poséssim
piscina “Garcia Albiol” crec que vostè quedaria molt satisfet i jo crec que seria el més
adequat perquè aquesta barbaritat només se li pot ocórrer a una persona amb la egolatria
que té vostè. Però no tot es retalla. El pressupost que presenten avui, a més del 55% que
augmenta la propaganda, també augmenten altres partides, com la de govern, la seva un
105%, la partida de govern, i la d’estadística un 259. Que deu ser? Per pagar les despeses
de la consulta del 9 de novembre, imagino? O és que això no li ha reclamat el seu soci de
Convergència. De la mentida de l’augment de la partida de Serveis Socials no m’estendré,
altres ja ho han deixat clar. Només es curen en salut per si la Generalitat no els hi paga el
que els hi ha de pagar i vostès no avancen. Dos milions d’euros. Pot ser aquest és el preu
del pacte. Pot ser és el preu de què avui Convergència faci el paper de la Fortunata o la
Jacinta. I a vostè li falta energia per reclamar a la Generalitat els diners que la Generalitat
deu a aquest Ajuntament i ho fa en ares de la seva tranquil·litat en aquest ple. O sigui que a
la ciutadania de Badalona li costa dos milions d’euros la tranquil·litat que vostè pugui tenir
en aquest ple. No intentin enganyar a ningú dient que augmenten el que dedicaran a
serveis socials, no hi ha cap increment de nous serveis socials ni cap partida incrementada
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per ampliar els ajuts a les famílies badalonines que pateixen la crisi, cap servei nou ni
ampliació de cap cobertura o serveis socials existents. Aquesta és la veritat. El que sí han
fet és pujar l’IBI un 15%. Això sí que és veritat, que han pujat l’IBI un 15%. I pel que fa a
l’annex d’inversions durant tres anys no han fet res, han deixat que la ciutat es caigui a
trossos i just ara, l’últim any del seu govern es treuen de la màniga divuit milions per fer
inversions. No és electoralisme, evidentment que no, per favor, algú no podia gosar a
pensar-lo. A veure, hi haurà renovació de contractes que porten més de dos anys i escaig
sense ser presentats, i més, i més... i en un Ple aquí es va dir que pressupostos i
contractes que portaven sis mesos de retard costaven no sé quants milions. Doncs si els
multipliquem per dos any i mig, que en dos anys i mig tot un equip de l’ajuntament no hagi
estat capaç de portar només que un contracte, només que un contracte, doncs a mi em
sembla que aquest departament caldria que se’l revisessin, o sí? Hem aprovat molts
contractes? Hem aprovat molts contractes? Hem anat a moltes meses? I pel que fa a
l’annex d’inversions durant tres anys no hem fet res han deixat que la ciutat es caigui a
trossos i justament, ara, el darrer any del seu govern, es treuen de la màniga divuit milions
per fer inversions, però això no és electoralisme, evidentment que no, per favor, com algú
podia gosar de pensar-lo. Perquè, per exemple, la seva falta de credibilitat encara estem
esperant que es desenvolupin els sistemes de bonificació de les ordenances que varem
aprovar no el 13, el 12. Les bonificacions que es van aprovar, que van aportar a aquest Ple
al 2012 encara estem esperant que es desenvolupin. Encara estem esperant que hagi
algun ciutadà que es pugui acollir a les bonificacions que es van aprovar aquí. Ciutadans i
empresaris, senyor Falcó, i a més a més, a dia d’avui no tenim ni idea del que pensen fer
amb els divuit milions. Al menys nosaltres no ho sabem. Sabem que hi ha companys
asseguts en aquest Ple que ja tenen fins i tos els carrers i associacions de veïns, però
aquesta és la nota, permeti’m que la llegeixi: “adequació d’edificis, tant, equipaments
culturals, adequació edificis, vehicles parc mòbil, adequació edificis, infraestructures i
organitzacions, expropiacions, infraestructures, adequacions, això és el que vostès
presenten com a pressupost d’inversions, a nosaltres. Que vol que li discutim? On són els
projectes? Bé, no em vull perdre. Miri, li diré, altres, CIU, si que ho sap, però nosaltres no. A
l’expedient que és l’única informació a la que hem pogut accedir en aquest tema, las
partides són genèriques. No hi ha plans d’ocupació, no tenim, i abans que ho digui vostè, li
vull fer un plantejament en relació al tema de la piscina, perquè he sentit a la ràdio avui i
alguna altra notícia. Nosaltres es varem fer un plantejament per veure si es podia fer i un
cop analitzat —i la fèiem amb la Federació Catalana de Natació, la fèiem amb el Club
Natació, la fèiem amb una empresa d’assegurances i al 2009, vist el que comportaria
aquesta despesa i en plena crisi, nosaltres varem renunciar i, l’única despesa va ser la que
es va fer respecte a mirar el projecte. Vostès ja s’han tirat a fer la piscina, piscina que, a mi
em sembla, que en aquests moments no és la prioritat d’aquesta ciutat. Plans
ocupacionals... bé vostès ja saben tot el que aquesta ciutat necessita. Aquesta ciutat, vostè
sap, que passa gana i vol un sostre, sinó no estaríem fer beques de menjador, no estaríem
fem menjadors, com s’estan fent, però vostè es fa una piscina a major glòria de vostè. Però
ja veurem si aquesta piscina alguna vegada la veiem. Ens demana responsabilitat, i com a
Convergència li deixen i li deixem passar el seu pressupost, però no s’equivoqui, perquè
seria autènticament irresponsable seria votar aquest pressupost. I creiem que si era difícil
votar-li a favor, la piscina ho fa impossible, ho fa impossible.
SENYOR ALCALDE: Gràcies.
SENYOR SERRANO: No, no, no he acabat. Estic esperant que
SENYOR ALCALDE: No, es que com que veig l’hora que ja va passat una miqueta... doncs
segueixi.
SENYOR SERRANO: No, no... encara estic a la primera pàgina.
SENYOR ALCALDE: El que sí que li demano és una miqueta de disciplina.
SENYOR SERRANO: Els aturats des de que estan vostès han pujat mil persones a la
ciutat, des de què estan vostès, no em compari l’any passat amb aquest, des de que vostè
es va seure aquí han pujat mil persones. La piscina és la solució a la retallada d’un 19% en
cultura i ciutadania, a la retallada d’un 18% a atenció al ciutadà, a la retallada d’un 6% a la
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Guàrdia Urbana, a la retallada d’un 45% en educació, esports i joventut, l’augment d’un
55% en propaganda. Miri, una oposició responsable no és la que es dedica a recordar-li i a
exigir-li les seves obligacions, perquè la seva obligació és mantenir la ciutat i no fer-la servir
com a moneda de canvi. Durant uns dies s’han dedicat a jugar al monopoli intercanviant
carrers amb el grup de Convergència i a això li diuen responsabilitat i oposició. Vostès
mateixos. Ara fa un any, el president del grup municipal de Convergència senyor Ferran
Falcó deia: “L’exercici d’una oposició útil no s’ha vist respectat pel Partit Popular a
Badalona, pel que fa als acords que per a nosaltres eren importants i sobre els quals
l’incompliment o l’oblit intencionat han malmès la confiança que havíem dipositat”. Això ho
deia al març del 2013. Encara no fa un any. I uns pocs dies abans deia: “El PP està jugant
amb les dades per contribuir a un discurs fictici”. Estem d’acord, es veu que des d’aquella
data s’ha canviat...
SENYOR ALCALDE: Senyor Serrano, si us plau.
SENYOR SERRANO: En aquest mateix plenari —estic acabant— hem sentit multitud de
vegades al senyor Falcó queixar-se dels incompliments dels pactes a què ha arribat amb el
PP, però avui es veu que toca fer la Fortunata, ja veurem com i quan farà la Jacinta,
segurament al ple ordinari amb alguna moció d’aquestes supertranscendents. Quan
t’enganyen una vegada, no es culpa teva, però si t’enganyen dues vegades és perquè tu
vols que t’enganyin, per dir-lo suaument... i si ho fan tres, doncs ja no sé com qualificar-lo,
perquè una característica d’aquest govern és no complir els acords econòmics que aproven
amb les ordenances. Diuen que aquest és el millor pressupost que avui pot tenir Badalona,
probablement és el millor pressupost que vostès saben fer, i certament, això es posar el
llistó molt baix, però amb tota seguretat no són els millors pressupostos pels badalonins i
badalonines. El que vostès pacten ho canviarem, les nostres prioritats seran unes altres
quan al 2015 hi hagi una altra majoria de govern. Gràcies per allargar-me el temps senyor
alcalde. Molt amable.
SENYOR ALCALDE: Ara comencem la segona ronda, començaria el regidor Riera, jo sí
que els demanaria... poden seure sisplau? Si volen tenir el cartell em sembla molt bé però
els demano que seguin, els demano que seguin si us plau o hauran d’abandonar el Saló de
Plens. Els demano que seguin o hauran d’abandonar el Saló de Plens. No? Estan
convençuts? Facin el favor de seure sisplau? Demano sisplau que acompanyin a aquestes
persones...
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: Jo crec que si no fan soroll no tenen per què fer fora
ningú d’aquesta Sala.
SENYORA ALCALDE: Senyora Asunción García, aquí hi ha unes normes, poden ensenyar
els cartells si volen però han de seure.
SENYORA ASUNCIÓN GARCÍA: Però per què? Ho poden fer dempeus que no passa res.
Al contrari, no fan cap soroll, demostren el que pensen sobre el punt que estem tractant. Jo
demano una mica de responsabilitat i de serenitat.
SENYOR ALCALDE: Jo els demano, pensen seure? No pensen seure...
SENYOR SERRA: No és la primera vegada que això passa en un Ple i vostè ho sap, quan
nosaltres i aquí hi havia una altra majoria. Per tant, escoltin, ho hem aguantat moltes
vegades això.
SENYOR FALCÓ: Deixi’m dir, perquè com que tots estem dient, a mi em sembla una
desproporció, si no hi ha soroll, i no hi ha insults, i no hi ha crits i no hi ha res que ara
haguem de procedir a una situació que a nosaltres ens generarà tensió per treure aquestes
persones del Ple. Jo crec que si estan drets i queda així, no cal desallotjar ningú. És més,
crec que s’equivocaria l’alcalde si promou aquest desallotjament perquè francament no toca
i no està justificat.
SENYOR SERRANO: Senyor alcalde, li ha demanat el soci, faci-li cas home.
SENYOR FALCÓ: Senyor Serrano, ara estic parlant seriosament, si vol seguir fent broma la
fem, però ara estic parlant seriosament.
SENYOR SERRANO: Jo també estic parlant seriosament.
SENYOR RIERA: Senyor Falcó, vostè creu que està bé que diguin que opacitat és igual a
corrupció? Li sembla que és una bona pancarta aquesta?
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SENYOR FALCÓ: A mi no em sembla bé, però jo no sóc ningú per ...
SENYOR ALCALDE: Escoltin una cosa, escoltant els grups, com que no hi ha ningú
darrera, si es mantenen en silenci, deixarem en aquests moments que segueixi així, però sí
que demano que hi hagi silenci perquè sinó aleshores sí que faré desallotjar el Saló de
Plens a les persones que cridin l’atenció. Molt bé, aleshores els estava explicant que ara
comencem el segon torn, en aquest segon torn jo sí que els demanaria que com que les
primeres intervencions han estat generoses, s’han excedit del temps que teníem estipulat,
començarà el ponent, i tindran la llibertat de fer una segona intervenció. Demanaria que
fóssim una miqueta més breus, a part que el temps és més limitat, demanaria que si no és
estrictament necessari crec que els arguments han quedat prou clars. Per tant, el senyor
Riera començaria aquesta intervenció.
SENYOR RIERA: Molt bé, moltes gràcies senyor alcalde. Començarem per l’ordre
d’intervencions per respondre i posar una mica de llum a unes afirmacions. El senyor
Mañas ha dit que en l’audiència pública es va preguntar per una baixada en educació i
joventut, i diu, escriu el senyor Mañas, escriu “aquesta explicació del regidor d’Hisenda és
simplement mentida -diu el senyor Mañas- perquè la previsió pel que fa als llegendaris
llibres de text gratis, era d’un 1.800.000 i la baixada actual és més del doble, de 7.500.000
a 4.162.000.” Això ho escriu el senyor Mañas, més de 3,6 milions d’euros, diu el senyor
Mañas, més de 3,6 milions d’euros diu el senyor Mañas de retallada en educació i joventut.
Clar, sap per què no li envio el pressupost senyor Mañas? Perquè no sap ni sumar. És a
dir, enviar-li vostè el pressupost o enviar-li informació perquè la pengi a internet i enganyi a
aquests senyors que estan avui aquí i els prengui el pèl i els digui que aquesta explicació
és mentida perquè de 7.500.000 passem a 4.162.000 i són 3.162.000 euros, donar aquesta
explicació ja demostra el seu poc coneixement. És a dir, li regalaré una calculador per
Nadal perquè tingui vostè una mica de facilitat per les sumes, les restes. I si s’hagués pres
la molèstia de treballar una mica i anar a veure el pressupost hagués vist que la partida de
llibres no és d’1.800.000 euros senyor Mañas, vostè confon els conceptes i les xifres, el
1.800.000 euros és la partida, la subvenció que venia de la Diputació, la partida de llibres
era de 3 milions d’euros, i així estava pressupostat en el pressupost de 2012, i si vostè
sabés sumar sabria que set menys tres són quatre, quatre més tres són set, Barrio
Sésamo, senyor Mañas, quatre més set són set, set menys tres són quatre. I per tant,
veuria que les xifres sí que quadren i que jo no dic mentides, les diu qui no sap sumar que
és vostè. Perquè a més a més, en aquesta partida, a més de baixar els tres milions de
llibres i quedar en quatre, a més d’això, hi ha unes disminucions d’unes factures del 2011
que venien acumulades, de 197.000 euros i ho vaig explicar el dia de l’audiència, que vostè
hi era però només estava present, perquè o bé no entenia, no té capacitat per entendre
aquests números, hi ha altres números que sí que els entén, 83.546 i 28.318, aquests dos
sí que els coneix, i sumen, i a més els sap sumar aquest dos, aquestes dues quantitats sí
que les sap sumar. Per tant, vostè ha escrit i els ha explicat a aquests senyors que estan
aquí que tot això és mentida, i aquests senyors, de bona fe, se l’han cregut, i el problema
és que vostè no sap sumar, perquè si sabés sumar sabria que set menys tres són quatre i
després que hi ha una partida de factures de gairebé 200.000 euros més que són els que
s’han reduït d’aquesta partida. Tres milions d’euros de llibres, senyor Mañas, no 1.800.000
un 1.800.0000 era la subvenció que venia de la Diputació. En el pressupost, si hagués anat
a veure’l i l’hagués treballat una mica hagués vist que eren tres milions el que havien de
restar als set. Això per puntualitzar un punt. Segona qüestió, la comparativa amb
l’Hospitalet que vostè fa i que torna a enredar al personal i a la gent, vostè no té en compte
que a l’Ajuntament de Badalona més de l’Ajuntament hi ha l’IMSP, BSA i el Consorci
Badalona Sud, que participa en aquests temes i que no els té Hospitalet, i per tant, vostè
només fa una extracció parcial d’una quantitat, i no suma la resta, i per tant, torna a no
saber sumar i llavors el que fa és enredar i enganyar a les persones que se l’escolten. Hi ha
una altra partida que és la de comunicació, que ha quedat clar abans, que comunicació es
concentra i per tant, la partida és exactament la mateixa només que està concentrada. I a
govern, si vostè sabés llegir i escriure i comptar, no em faci dir perquè ho hauré de dir aquí
per què puja la partida de govern, puja perquè hi ha eleccions europees, puja perquè hi ha
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una aportació de grups, senyor Mañas. Ha de treballar vostè una mica, home, ha de
treballar una mica i s’ha d’anar a mirar els números, perquè per parlar i explicar s’ha de
documentar i ha d’anar a veure els números, i quan diu de la partida de govern el que vostè
diu, ha de saber per què puja aquesta partida de govern, que d’altres grups s’han preocupat
de comprovar-ho i de veure-ho i d’explicar-ho, i vostè, toca d’oïda, vostè toca d’oïda, no ha
anat ni a mirar-se el pressupost del 2012 ni té ni idea de com anar al pressupost del 2012,
perquè sinó sabria que la partida de llibres era de 3 milions, no d’1.800.000 senyor Mañas,
3.000.000. Nosaltres amb beques de menjador estem atenent la demanda dels nens de
Badalona, de 1.173 hem passat a 3.300, és a dir, s’estan donant...
SENYOR ALCALDE: He demanat silenci, (se senten intervencions del públic) Demano que
aquestes persones les treguin de la Sala. Esperarem que treguin aquestes persones. Molt
bé, normalitzat tot seguiria el senyor Riera.
SENYOR RIERA: Molt bé, gràcies senyor alcalde. Doncs li estava comentant al senyor
Mañas que es documenti, que miri els números i sobretot que els entengui, i si no els entén,
pregunti, i intenti assessorar-se abans d’afirmar i d’enredar a les persones que estaven aquí
que els han enganyat, vostè els ha enganyat i els ha dit el que els ha dit, que és una farsa i
un invent que vostè s’ha muntat perquè vostè els ha dit senyor Mañas, a aquests senyors
que la partida d’educació baixa una quantitat que no és certa, i com que no és certa i vostè
els ha enganyat, ha provocat una situació com la que s’ha produït ara, perquè vostè els ha
enredat, vostè els ha donat unes xifres falses, jo suposo que és que no ho ha entès, perquè
si els ha entès, cosa que no crec, i els ho ha dit sabent que s’estava equivocant i els estava
enredant, encara seria bastant més greu. En qualsevol cas jo crec que amb els números
que vostè presenta i l’argumentació de números falsejats es contesta per si sol i per tant no
m’estendré gaire més. Jo lamento que CiU no vulgui participar o no vulgui aprovar aquests
pressupostos, encara que hi ha una afirmació que no vull passar per alt perquè crec, senyor
Falcó jo crec que és fruit de què vostè es dedica molt al Parlament i no té el dia a dia de
Badalona, perquè sinó no podria dir com ha afirmat, que s’està desmuntant el Departament
de Contractació, perquè és precisament tot al contrari, s’està reforçant el Departament de
Contractació per fer una gran unitat central de contractació. Si vostè pogués dedicar-se una
mica més aquí també segurament ho sabria perquè així és com s’està intentant fer i crear
una veritable unitat central de contractació única i potent. Nosaltres en aquest pressupost
hem afegit unes partides pressupostàries que no teníem abans per fer front a uns
compromisos que vostè ens va demanar, el seu grup, i que per tant nosaltres vam acceptar
i hem dotat de diners en aquest pressupost i per tant jo crec que aquest és un pressupost
que sí que van en la línia d’accedir o de cedir o d’acceptar els suggeriments que
Convergència i Unió ha fet que ens han semblat encertades, i que per tant, lamento que no
vulguin votar a favor aquest pressupost. Al grup Socialista, miri, nosaltres no fem paperot,
aquí hi va haver un paperot que va ser la moció de censura de l’any passat que va durar
quatre o cinc mesos i que no ens va permetre confeccionar un pressupost en aquests
moments. Vostès recordin que en el mes de desembre, gener, febrer, març estaven vostès
immersos en una gran operació de moció de censura que o van portar a terme i que no es
va produir, i que per tant, en aquelles condicions nosaltres no podíem elaborar un
pressupost, estàvem més pendents de si continuàvem o no continuàvem, si vostès es
posaven d’acord o no es posaven d’acord per fer un tripartit i treure’ns de l’Ajuntament,
després això no es va produir però ja estava molt avançat l’any i vam mantenir la pròrroga
del pressupost. El servei d’atenció domiciliària, que s’ha comentat aquí que no
l’incrementem, que aquests diners que es posen no incrementen, aquests diners es posen
per mantenir-lo, per mantenir-lo, perquè sinó no ho podríem ni mantenir. És a dir, si no
poséssim aquesta aportació econòmica, no és que no l’augmentaríem, és que no la
podríem mantenir perquè hi ha un soci que no ens paga el que ens ha de pagar i per tant,
no ho podríem mantenir. O sigui, ja no parlem de millorar-lo, no, no, mantenir-lo, amb això
el que fem és mantenir-lo, aquest és un esforç suplementari que fa l’Ajuntament de
Badalona, junt amb el Patronat de la Música que és el mateix cas, i que el fa perquè no vol
tornar a passar pel calvari que va passar l’any passat amb el tema dels recursos que es
necessiten pel servei d’atenció domiciliària. I per tant, aquests dos milions, dir que no
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incrementem, sí és que no és un problema d’incrementar, és un problema de mantenir el
servei que estem donant, no hi havia partida pressupostària per assolir els compromisos
que es va parlar l’any passat, senyor Serrano, no hi havia partida, l’hem hagut de posar en
aquest pressupost. Nosaltres vam assolir uns compromisos l’any passat, es va parlar,
envers a un pressupost que no es va produir i per tant, no vam poder fer front a aquests
compromisos. Aquest any, amb aquest pressupost hem posat uns diners de compromisos
amb els grups de Convergència i Unió i alguns també amb el grup Socialista, que ens van
suggerir i que vam acceptar i que complirem. És a dir, complirem aquests compromisos, ho
he dit sempre, són els dos compromisos que es van assolir amb els dos grups d’aquesta
càmera. No se’n va assolir cap econòmic amb el grup d’Iniciativa perquè l’única proposta
acceptable d’ells no ens ho permetia el calendari, i així els ho vam dir. Però és que no va
venir ni el senyor Mañas en aquella reunió, va enviar un suplent, no va venir ni el senyor
Mañas. Per ant, hi ha una qüestió jo crec de falta, no sé si de capacitats o no sé què passa,
però realment hi ha una situació que el que li va transmetre la informació no va anar prou
bé. En qualsevol cas, jo crec que les explicacions que jo he intentat donar aquí en base
sobretot a uns números falsejat, que és molt important, perquè s’han donat uns números
falsejats per contradir aquest pressupost, crec que han quedat clars, i per tant, lamento que
no hi hagi una posició més positiva cap a un pressupost, que a més, és un pressupost
d’estabilitat, és un pressupost equilibrat, i que és el pressupost que jo crec que és el millor
pressupost que es pot tenir per Badalona perquè així l’hem fet i amb aquesta intenció l’hem
confeccionat.
SENYOR ALCALDE: Gràcies. Segones intervencions? Senyor Mañas.
SENOR MAÑAS: Gràcies senyor alcalde. Jo lamento que vostè senyor Riera, després
d’una intervenció que he fet argumentant per què votem en contra dels pressupostos, que
vostè pot estar en contra o no dels meus arguments, i donant propostes alternatives, vostè
en la seva resposta l’únic que hagi fet és desqualificar-me, desqualificar-me constantment,
cosa que a mi no em preocupa. I a més vostè ha fet una cosa encara més lletja, ha parlat
de les sumes i de les restes, i ha sumat el meu salari de la Diputació i les dietes del
Consistori, quan ha dit 83 i vint i escaig, s’estava referint al que cobro com a portaveu del
meu grup a la Diputació, i a les dietes del Consistori. Li explico que d’aquest salari jo dono
mil euros, de la meva dieta de Badalona al meu partit i mil euros del meu salari de la
Diputació de Barcelona, dos mil euros mensuals. Cosa que vostè, segur que no ha fet en la
seva vida. I a més, li diré una cosa, és la primera vegada, em sembla, que un regidor treu el
salari d’un altre. Què li hagués semblat a vostè si quan vostè estava a l’oposició i va
demanar passar les seves dietes que li cotitzessin a la Seguretat Social perquè pogués
cotitzat nosaltres ho haguéssim dit en el Ple? Li hagués semblat normal i elegant? Jo no
tinc cap problema en dir el que cobro, és públic i notori, són salaris públics, i tampoc no tinc
cap problema en dir del que cobro el què aporto al meu partit, cosa que segur..., el repto a
què vostè em digui quina aportació fa al seu partit del que cobra d’aquí i del que cobra de la
Diputació de Barcelona. Jo sé sumar i restar, hi ha d’altres operacions matemàtiques més
difícils que em resulten molt complexes, i veure els pressupostos i entendre’ls és una
operació complexa, però els hem anat a veure a Secretaria. Partida d’Educació i Joventut
capítol II i capítol IV, que és allò que es fa en despesa directa, a l’any 2012, 7.500.000.
Partida prevista en el 2014, 4.162.000. vostè diu que la partida de llibres de text era de tres
milions d’euros, de tres milions a tres milions set-cents mil, la diferència de sis-cents mil
euros són cent milions de pessetes. Jo lamento molt que vostè els meus arguments els
hagi contestat amb desqualificacions i amb una manca d’elegància que el que demostra és
que vostè si quelcom és no és un demòcrata. Respecte a Hospitalet, quan jo comparo
l’aportació que fa la meva ciutat a ajuts individualitzats a la ciutat de l’Hospitalet no estic
comptant les despeses socials d’altres organismes, estic comptant allò que es gasta a
Hospitalet en ajuts individualitzats a les famílies i allò que es gasta la ciutat de Badalona.
Les seves paraules i la seva resposta ja inhabilita totes les notes de premsa que vostès han
fet en els dies anteriors demanant diàleg i dient per què votàvem en contra dels
pressupostos. I li torno a dir, com que vostè ha dit el que jo cobro i jo li he dit el que cobro el
que aporto al meu partit, siusplau expliqui’m vostè ara del que cobra d’aquí i de la Diputació
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quan aporta al seu partit, i també el convido a una cosa, a què fem declaració de patrimoni
pública tots dos, també dient on vivim i quin és el nostre patrimoni. I vostè ha estat molt poc
elegant quan nosaltres amb vostè, quan estava a l’oposició amb els seus temes personals i
particulars que li podien correspondre de la seva cotització a la Seguretat Social vam ser
molt elegants, mai ho he dit, però avui vostè m’ha enfadat perquè crec que ha estat molt
poc elegant. Gràcies. I per cert, no puc deixar de dir-ho, si vostè es pensa que jo sóc capaç
de manipular i enganyar aquesta gent que hi havia aquí, és que vostè està dient que
aquesta gent que hi havia aquí són tontos. I un agraïment, gràcies per llegir el meu bloc,
vaig veure que hi havia una visita des de Valladolid, no sabia qui era però ja veig que és
vostè qui la va fer.
SENYOR FALCÓ: Jo el que crec és que hi ha gent que treballa intensament perquè el PP
guanyi les eleccions, i no som nosaltres, no som nosaltres, són els que fan campanyes
absurdes que acaben afavorint al govern municipal, perquè abstenir-se en una votació com
la d’avui no és ajudar al govern municipal, com deia el senyor Serrano, i aquí és on s’ha
descobert “ajudarà a la seva campanya”, això és el que els preocupa, no fos cas que es
fessin coses i aquestes coses les inaugurés l’alcalde que a vostès no els agrada, i a
nosaltres tampoc, i a nosaltres tampoc. Però en tot cas és el que els ciutadans van decidir
que hi hagués i té el marge que té i al maig de l’any que ve ja veurem, però de moment
aquesta és la realitat. Però sí que dic intensament, perquè em sembla que és un missatge a
llançar a moltes organitzacions d’aquesta ciutat que deixin de treballar perquè el PP tregui
majoria absoluta, perquè al final ho aconseguiran, al final ho aconseguiran fent-lo
protagonista de tot i donant-li la canxa i la bola que necessita per poder ser la víctima i
l’home perseguit, insultat etc. La veritat és que jo, francament, no entenc com actua segons
qui si el que vol realment canviar les coses a Badalona. Si el que vol és enfrontament i
tensió i extrems i tal, llavors és perfecte, i mantenir els quatre vots o tenir-ne cinc. Però si el
que vol és canviar les coses aquesta no és la manera. Tot això, que m’ha rajat el senyor
Serrano perquè ens abstenim, és a dir, nosaltres no el votem a favor aquest pressupost,
això ha quedat clar, li ha quedat clar veritat? En tot cas, si nosaltres votem en contra què
passa? Què passa? Absolutament res, absolutament res, dilluns ho aproven per Junta de
Govern Local i aire. És aquesta la realitat imposada pel PP de Madrid. En canvi, si ens
abstenim què passa? Que hi ha una partida perquè els autònoms es bonifiquin l’Impost de
Vehicles, que hi ha una partida pels emprenedors, que s’arregla la piscina del Centre, que
hi ha algunes inversions en alguns carrers que a nosaltres ens interessa que hi siguin i ja
els explicarem quan correspongui. Si ens abstenim passa això, si votem en contra, no
passa absolutament res, suma zero. Per tant, entendrà que nosaltres si podem posar
l’accent el posem, perquè al contrari estèticament està molt bé, els que se n’han anat del
Ple o han hagut de sortir del Ple perquè els han desallotjat estaran molt contents, ajudarem
al seu discurs, però suma zero, suma zero. Per tant, entre votar en contra i fer un exercici
bastant inútil i abstenir-se, però aconseguir que hi hagi algunes coses de les que nosaltres
volem que es facin,que s’acabin fent, hi ha una diferència que ens permet no ser la
Fortunata i Jacinta, si no ser una oposició útil, perquè Fortunata i Jacinta. Escolti, el PSC va
ser Fortunata o Jacinta quan varem deixar nosaltres dos amb la nostra abstenció que
s’aprovessin les prescripcions del Pla econòmic financer que obligaven a una contenció
pressupostària real en aquest Ajuntament, que varem ser en aquell moment, Fortunata o
Jacinta o responsables, perquè som forces polítiques que hem governat. Fortunata i Jacinta
deu ser PP i PSOE i PSOE especialment i PSC amb la consulta i el dret a decidir, que és
molt més profund si decidim fer el carrer Coll i Pujol o no decidim fer el carrer Coll i Pujol.
En aquest tema resulta que sí que som Fortunata i Jacinta, en la reforma de la Constitució
Espanyola que consagra el pagament del deute al primer dels manaments constitucionals
espanyols, PSOE, PP, en el repartiment dels membres del Tribunal Constitucional,
Fortunata i Jacinta, PSOE i PP. Quan a les inversions, que els defensors de Keynes ens
vinguin a explicar que ens hem de gastar els diners d’inversions, que tothom sap que són
d’inversions i que serveixen per fer coses. El senyor Serrano que sap d’economia em digui,
la gent passa gana i necessita sostre, home no, això ho pot dir qualsevol altra, vostè no i
vostès tampoc, perquè la inversió pública té un efecte multiplicador en l’economia, el té en
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forma d’IVAs, d’IRPF, de llicències, de llocs de treball, d’Impost de Societats, és el
fonament de l’economia i del progressisme fer inversió pública, o no i ara resulta que la
gent passa gana i tothom ha de tenir sostre, home, senyor Serrano i PSC no em facin
aquest discurs, facin-me un altre. Digui’m que la piscina no és això i que hauríem de fer una
altra cosa, no un menjador social, un menjador social també hi és, però hem de fer coses
que generin activitat econòmica i aquestes coses, creiem, nosaltres creiem que les genera.
La qüestió de la piscina, clar, si ho volem reduir a la piscina de la Mireia Belmonte ens
equivoquem, si ho volem obrir al focus, mai millor dit, perquè la zona de la focus hi diem
allà fa 35 anys que allò està fet, que allò és molt millorable des d’un punt de vista
urbanística, farem una millora urbanística que generarà una nova centralitat a Badalona. La
gent que va a Tiana i la gent que van a Sant Adrià a fer esport, que no és una cosa de
“pijos” és una cosa de salut, perquè aquesta piscina és una piscina per a la gent, no per a
la Mireia Belmonte. Si arreglem aquell entorn i si portem gent que estan anat a Tiana o a
Sant Adrià i gent que està nedant en males condicions a Badalona els portem aquí, home,
igual resulta que fem una bona cosa, perquè és clar, ho estem dient als mateixos perquè jo
no he format part, escolta aquest Ajuntamen és el del Perrault de l’estadi municipal, és el de
la Clínica del Carme, és el de la Ciutat de la Música, és el dels books de músics per a la
Piher. De coses i d’inversions que o no s’han fet o s’han fet i podrien ser discutibles si ens
varem gastar més o menys, tothom n’ha fet. Per tant, donem un marge de confiança que
aquest sigui un projecte de ciutat, que és el que nosaltres volem, que sigui un projecte de
ciutat, que serveixi i que tingui un alt rendiment social i creiem que aquest és un projecte
que el pot tenir, al costat de dir-li al govern, escolti, mentre tota aquesta idea que, jo ho
comparteixo, s’han tirat una mica a la piscina en aquest tema, ja veurem com acaba. Però
en tot cas, mentrestant nosaltres home fet una cosa, escolti, en el pressupost hi volem
diners cada any per a la piscina del Centre perquè els nens i la gent gran quan hi van a
nedar passen fred i això creiem que és molt necessari. En tot cas, quan nosaltres varem dir
fa uns mesos que el PP no estava complint, era quan per exemple, no hi havia encara les
previsions de les bases perquè hi hagués autònoms de Badalona que es poguessin
bonificar l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i allò, aquells crits en el desert fins a cert
punt van ser recollits i escoltats tard, tard, pel govern municipal que va tirar endavant
aleshores l’Impost de Vehicle de Tracció Mecànica, que era una de les coses que nosaltres
volíem que s’acabés fent. Per tant, la nostra és una posició d’abstenció que justifica crec,
plenament, en el que els he explicat des d’un punt de vista pragmàtic i pràctic, que no té res
a veure amb cap pacte d’altres tipus, que no ens fa sentir ni Fortunata, ni Jacinta, que crec
que aquí el que estem fent és posar l’accent perquè es facin coses que a nosaltres ens
interessa, que es puguin arribar a fer i que creiem que són bones per a Badalona. I
finalment una qüestió sobre la partida dels llibres, famosa, que ha sortit amunt i avall,
escolti, primer, jo crec que aquest pressupost demostra que si el tema dels llibres no va, no
és pas per l’oposició, que crec que és important i vostès no ho han dit. A la ciutat ha colat
que el tema dels llibres no es fa perquè l’oposició no em deixa, no, el tema dels llibres no
es fa perquè el govern ha decidit que no es fa, no perquè l’oposició, perquè ara amb la llei
actual amb Madrid tal com s’ha posat, el tema dels llibres si és veritat que hi ha la partida, si
fos veritat que ho té en un calaix, si fos veritat que ho faria si l’oposició em deixés, ja estaria
fet i no s’ha fet. Ara, els diners de la Diputació on governa Convergència i Unió que estaven
destinats a llibres on van, a la dreta, de les banyes i la cua, a beques menjador, a beques
menjador i això és un pacte amb nosaltres. Per tant, Fortunata i Jacinta, tot això està molt
bé, la brometa està molt bé, la caricatura està molt bé, però en el fons de la qüestió, ja que
Convergència i Unió fem política aconsegueix beques menjador, aconsegueix inversions
que creu que són interessants, critica el govern perquè estigui alerta i en tot cas, no vota a
favor d’aquest pressupost, si no que simplement fa una abstenció que és més útil als
interessos de Badalona, en el fons.
SENYOR ALCALDE: Molt bé, moltes gràcies, volen dir alguna cosa, senyor Serrano
endavant.
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SENYOR SERRANO: Bé, lamento perquè m’hagués agradat adreçar-me al regidor
d’Hisenda el senyor Riera, però no hi ha més remei que el que ha defensat la política del
govern ha estat el senyor Falcó, per tant, m’he d’adreçar al senyor Falcó. De veritat senyor
Falcó que és millor portaveu de govern vostè, que els representants del Partit Popular, a
Badalona, de veritat, no el sento ho pot repetir (parlen de lluny però no se sent) sí és veritat.
SENYOR ALCALDE: No entrin en debat, senyor Falcó, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: És veritat, és vostè millor orador que jo i per tant, la seva dialèctica
és més falsa que la meva.
SENYOR ALCALDE: Bé, tampoc no fa falta utilitzar aquests termes, em sembla.
SENYOR SERRANO: M’està dient vostè que s’absté perquè no el represaliïn, m’està dient
vostè, ha dit vostè que s’absté perquè ha aconseguit uns acords i tal, m’està dient això?
doncs jo li pregunto quina és, si abstenint-se treu avantatge, em vol dir quina en treu vostè
quan fa dos anys vostè va votar el pressupost amb el grup Popular, quina rendibilitat en va
treure d’aquell pressupost, quina rendibilitat en va treure la ciutat, què es va executar, quin
compliment es va fer, com va seguir vostè aquell pressupost, com els va fer complir, quina
força tenia vostè per fer-ho. Doncs vostè sabran l’acord que tenen a un any de les eleccions
ara, per arribar a un acord del què vostè s’absté perquè no hi hagi una línia frontal contra el
govern del Partit Popular que vol aprovar uns pressupostos en Junta de Govern i no en un
Ple, agafant-se a una argúcia legal que podria perfectament en d’altres ajuntaments si té
majora en un Ple doncs votar-li. Sigui vostè valent, si vostè ha pactat un pressupost doncs
voti-li, doncs voti-li, clar que no li pot votar home, clar que no li pot votar perquè fa la
Fortunata i Jacinta i vostè perdoni que li digui de Fortunata i Jacinta només ha vist la
pel·lícula, però la novel·la no se l’ha llegida.
SENYOR ALCALDE: Senyor Serrano, els demano que no entrin en discussions, sisplau.
SENYOR SERRANO: A veure, m’està dient que els arranjaments que faran a la piscina del
Centre són perquè vostè ho ha pactat, o sigui els grups de l’oposició no hem cap pressió
social, els nanos s’estan banyant en aigua freda des d’octubre, vostè què ha fet des
d’octubre, què ha fet, ha anat a banyar-se. Miri, anirem acabant, jo no hi vaig...
SENYOR ALCALDE: Senyor Falcó i senyor Serrano, sisplau, exposi senyor Serrano el que
li sembli, però no m’entrin que si s’ha banyat o no s’ha banyat.
SENYOR SERRANO: Vostè s’ha adreçat a l’oposició i ha fet una defensa del govern, vostè
s’ha situat avui a aquest costat de la banqueta, vostè en aquest moment hi ha una ratlla
que és el què és la dreta local i el què no és la dreta local i vostè en la seva intervenció que
no han esmentat per res el govern, només ha esmentat l’oposició s’ha situat en aquest
posicionament.
SENYOR ALCALDE: Senyor Serrano vostè ens ha de dir alguna cosa a nosaltres.
SENYOR SERRANO: Sí, sí, a vostès, jo crec que em puc adreçar a qui vulgui i només...
SENYOR ALCALDE: Faltaria més, té raó, té raó.
SENYOR SERRANO: Sí que li vaig a dir a vostè, sí que li he de dir una cosa a vostè
directament, és la primera vegada a la història de Badalona que desallotja el Ple i ho ha fet
vostè, perquè no li ha agradat el què li deien, perquè aquí han vingut uns senyors amb
samarreta blava a aplaudir-lo i a riure-li a vostè les gràcies i vostè no ha desallotjat a ningú.
SENYOR ALCALDE: Segueixi, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: A mi un senyor allà... i m’ha dit així.
SENYOR ALCALDE: Sisplau senyor Serrano, ens centrem en el debat.
SENYOR SERRANO: Doncs seguint amb aquest tema, jo crec que queden clars els
posicionaments, nosaltres varem renunciar a la piscina del Parc Serentill després d’un
informe, vostès fan una despesa exagerada, nosaltres pensem que aquesta piscina no és
important, que s’emporta dos milions i mig i que podrien estar en elements productius que
afavoririen les diferències socials i la fam a la ciutat. És veritat que hi ha elements
d’inversions que poden passar de forma que puguin ajudar fins i tot a la despesa pública i
després en la seva, en l’estructura de la despesa ordinària podria anar una mica més
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adreçada cap a persones que ho necessiten, perquè els recordo que des que vostè està
aquí assegut hi ha mil aturats més a Badalona.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies. Jo crec que els posicionaments han quedat clars, sí
que m’agradaria fer alguna matisació o algun aclariment. El primer senyor Serrano i
senyors del PSC, aquí no s’ha desallotjat el Saló de Plens, aquí hi ha persones, hi ha una
persona amb una pancarta que és un càrrec de confiança del PSC, perdó d’Iniciativa i
ningú, amb pancarta no, amb pancarta només un càrrec de confiança d’Iniciativa. Aquí el
que s’ha fet és a unes persones que d’acord amb el què vostès m’han proposat i m’ha
semblat lògic, escolta, mentre no facin soroll, volen estar dretes, dretes, escolti, aquí hi ha
alguns i no ens equivoquem, abans d’entrar en el fons, que la legitimitat que no han tingut a
les urnes i estic parlant d’aquests senyors que eren de la CUP, la legitimitat que no han
tingut a les urnes, la volen tenir enganxant cartells o cridant o amenaçant o insultant.
Escolti’m al final la legitimitat és la que és, alguns es presenten a les eleccions i treuen un
1’3% de vot i altres ens presentem i tenim el suport del 33% dels veïns, i per tant, com a
mínim el que demanem, és respecte, com a mínim. Aquí hi pot venir tothom a parlar i
tothom pot venir a escoltar, faltaria més, si volen treure cartells els poden treure, el que no
es pot fer, és aixecar la veu i començar a insultar i és el que han fet aquests senyors de la
CUP. A partir d’aquí em centraria una mica amb el debat, com he dit, em sembla que els
posicionaments han quedat clars, però sí que permeti’m que els digui algunes qüestions,
tenim el millor pressupost que podem tenir, tenint present que aquest govern quan varem
entrar als pocs mesos ens varem veure obligats a haver de fer un pla d’ajust econòmic i
financer i en canvi senyor Mañas a Hospitalet governat pels socialistes no ha hagut de fer
un pla econòmic financer, per què, perquè varen començar la legislatura amb un romanent
de tresoreria positiu, per exemple i aquí a Badalona no. Aquí a Badalona donada la situació
econòmica en la qual es trobava l’Ajuntament varem haver de fer un pla econòmic financer
que ens obliga a haver d’actuar d’una altra manera. A mi m’agradaria tenir un pressupost
de cinquanta milions d’euros més, sí, però no puc, he de basar el meu pressupost d’acord
amb els ingressos de l’any anterior, i si l’any anterior hem ingressat 120, doncs no podem
fer un pressupost de 130 i això és així. Però no perquè nosaltres vulguem si no perquè el
fet d’estar inclosos dins d’aquest pla d’ajust, ens obliga a fer els pressupostos d’acord amb
els ingressos no amb les previsions d’ingressos sinó amb els ingressos reals de l’any
anterior. I si hem ingressat el què hem ingressat, doncs en el pressupost de l’any següent
no podem posar que ingressarem, no podem fer un pressupost de més despesa i això ho
haurien de saber, com haurien de saber especialment el grup Socialista que ha estat
governant 30 anys en aquesta ciutat, que els diners que es demanen per inversió no es
poden dedicar a una altra cosa que no sigui arreglar carrers, asfaltar carrers, arreglar
voreres, construir dos camps de bàsquet, construir camps de futbol, construir piscines,
legalment és impossible no es pot fer, no es poden destinar a una altra cosa, legalment és
impossible, no es poden destinar a una altra cosa. A mi em faria una enorme il·lusió que el
Partit Socialista després d’haver estat governant Badalona trenta anys tingués aquesta
qüestió clara, com clar haurien de tenir el fet de dir, escolti’m, Santa Coloma, Hospitalet,
tenien un menjador en aquesta ciutat des de feia molts anys, Badalona no en tenia cap, el
primer menjador social que s’ha obert a Badalona de la mà, sisplau, amb l’ajut d’una altra
entitat ha estat fa quatre mesos. Escolti, però com poden dir això, escolti, sisplau, sisplau,
el primer menjador social que s’ha obert a aquesta ciutat ha estat fa quatre mesos d’acord?,
doncs bé, això ho diuen vostès i ja està. Escolti’m, jo els he escoltat a vostès, demano,
escolti’m, és el primer menjador social que s’obre a Badalona, que obre 365 dies a l’any de
dilluns a diumenge, el primer, una mica de seriositat, d’acord. Aleshores, escolti’m, això,
aquesta és la realitat, com realitat a mi m’agradaria que fos, sisplau, realitat a mi
m’agradaria que fos, tenir i això no és culpa, això és una sort, és una enveja sana que jo els
tinc. Deia el senyor Serra i el senyor Serrano, és que nosaltres, a la intervenció de CiU,
varem tenir 100 milions d’euros per gastar en inversió, doncs això és una sort, nosaltres no
la tenim , nosaltres no tenim ni la meitat d’aquests diners, bé, ni la meitat i hem de fer el què
hem de fer i sobre el total de carrers que estan malament marcar quines són les nostres
prioritats tenint present que no podem arribar a tot. Jo crec que el regidor ha explicat
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aquestes qüestions que vostès han intentat confondre i que no s’ajustaven a la realitat , em
sembla que han quedat prou clares amb el tema de propaganda per la meva glòria. Escolti,
el que fan és centralitzar totes les àrees la partida destinada a Comunicació es centralitza i
aquí sortiran totes les campanyes per una qüestió d’economia, d’economia d’escala, oi que
ens ho entendran. Després miri, el tema de la piscina i permeti’m que els ho digui, senyor
Serrano, permeti’m que els ho digui, miri, jo ja no entraré en el què vostès han senyalat que
els ho varem recordar fa uns dies, que es van gastar 80 mil euros en un avantprojecte que
després va quedar en un calaix, a l’any 2006, jo ja no entraré en això. Jo sí que entraré en
què a l’any 2007, miri, els vaig a explicar una anècdota, escolti’m senyor Serrano i del PSC,
ahir, no fa un any, ni dues setmanes. Ahir aquest govern que no dialoga amb les entitats,
varem estar reunits amb l’AAVV. del barri de Pomar, amb tota l’associació, d’acord, deixi de
fer... van estar reunits amb l’AA.VV. del barri de Pomar i sap que ens va dir, que quan
vostès governaven, vostès que piquen de mans, quan vostès governaven els van anar a
principis del 2007 els van anar amb un vídeo de tres dimensions, vol dir que ja eren uns
avançats, perquè a l’any 2007 anar amb tres dimensions vol dir, que era tenir una visió de
la tecnologia espectacular, doncs van anar vostès que governaven a l’associació de veïns
del barri de Pomar a l’any 2007 amb un vídeo de tres dimensions i els hi van projectar la
piscina que anaven a construir allà mateix amb sis mesos, en el 2007 a finals del 2007 era
el govern, escolti, escolti, estaven governant vostès, si o no? si, oi, d’acord. Van anar a
l’associació de veïns al barri de Pomar, els van passar un vídeo, sisplau, els van passar un
vídeo i els van dir que en sis mesos, deixi’m sisplau, els construirien una piscina allà en el
barri de Pomar i van portar una modificació de Planejament aquí a un mes de les eleccions,
això ens ho van dir ahir els veïns a Pomar, de l’Associació de Veïns, vull dir que siguem
una mica seriosos. Nosaltres què fem, aquesta és una infraestructura que serà pels nens
de les escoles, pels que fan competició, pels usuaris en general, pels jubilats que
necessiten fer rehabilitació, vostès saben que a les piscines de Badalona hi ha llista
d’espera, demano una mica de silenci. Vostès saben que per anar a la piscina hi ha una
llista d’espera històrica, vostès saben que a la piscina del Centre s’està caient a trossos? sí
que ho saben, no, doncs ja els ho dic, se’ls està caient a trossos. Per tant, aquesta ciutat
necessita una nova infraestructura. Miri, ara no toca, però jo si vol els podem treure que van
fer vostès amb les despeses de manteniment, de manteniment d’instal·lacions esportives, a
l’any 2008 van abaixar un 50% les despeses de manteniment d’instal·lacions esportives a
l’any 2008, d’acord?. Per tant, escolti, jo no vull entrar en aquest debat, li demano sisplau,
no vull entrar en aquest debat, jo els dic que estem davant del pressupost, del millor
pressupost que pot tenir Badalona, en aquests moments demano, silenci sisplau, estem
davant del millor pressupost que pot tenir Badalona en aquests moments, estem en un
pressupost que donarà resposta a una part important de les necessitats de l’estat, de la via
pública que hi ha a la nostra ciutat, que falta li fa i que jo crec que ens permet afrontar el
present i el futur amb cert optimisme i ho dic amb sinceritat, a partir d’aquí vistos els
posicionaments que han quedat expressats amb la votació on queda clar que aquest
pressupost queda rebutjat, jo sí que li dic senyor secretari, que passo a convocar de
manera urgent i extraordinària per avui a un quart de tres de la tarda, una Junta de Govern
Local amb un únic punt a l’Ordre del Dia, on digui aprovació inicial del Pressupost General
de l’exercici 2014 i de la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament i dels seus
organismes autònoms. Moltes gràcies i bon cap de setmana a tothom.
Votació.
El dictamen precedent no va ser aprovat .
Vots a favor: 10, del grup municipal del Partit Popular.
Vots en contra: 13, dels grups municipals Socialista, Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa i el regidor no adscrit.
Abstencions: 4, del grup municipal de Convergència i Unió.
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Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les onze hores i trenta minuts, de la qual com
secretari general, dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL
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