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ORDRE DEL DIA
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2016, en pròrroga del de 2014.
2. Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2016 i de la plantilla del
personal al servei de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.
3. Aprovar la rendició del compte justificatiu, de diverses subvencions finalistes atorgades a
entitats esportives de Badalona.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Comissió Informativa de Badalona Democràtica
1. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2016, en pròrroga del de
2014.
Fets
El regidor de Badalona Democràtica ha formulat la proposta de modificació del pressupost
municipal i/o de l’annex d’inversions municipal vigent que consta en aquest expedient, en
base a consideracions d’eficàcia i eficiència en la gestió municipal.
Fonaments de dret
La modificació proposada és expressió de la manifestació de les potestats que atorguen als
ajuntaments els articles 179 i concordants del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, i s’ajusta en tots els casos a les previsions
dels articles 34 a 51 del RD 500/1990, de desenvolupament del Títol VI de la pròpia Llei, i
als requisits i criteris marcats pel Capítol tercer del Títol primer de les Bases d’execució del
vigent pressupost municipal.
D’acord amb l’article 12 de les Bases d’execució del vigent pressupost municipal l’òrgan
competent per resoldre aquest expedient és l’Ajuntament Ple, en virtut de les atribucions
que té assignades per l’article [22.2.e] de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.
Per a l'adopció d'aquest acord és necessari el vot favorable de la majoria simple del nombre
legal dels membres de la Corporació presents en el moment de la votació, d'acord amb
l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Conforme al que preveu l’article 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004 de 5 de març, el procediment d'aprovació de les
modificacions proposades haurà de seguir les normes sobre informació, reclamacions,
recursos i publicitat previstes en els articles 169, 170 i 172 del mateix text refós.
Un cop adoptat l’acord inicial de modificació, aquest haurà d’ésser sotmès a informació pública
i audiència als interessats per un termini de quinze dies, mitjançant exposició pública del
mateix en el Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com publicació del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província, per tal que es puguin formular reclamacions i suggeriments
que de produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació, i que, de no produir-se, farà
que s’hagi de considerar l’acord aprovat definitivament, conforme al que preveuen els
preceptes indicats.
Proposta de resolució
En conseqüència, i d’acord amb l’article 172 del vigent Reglament d'organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que, conforme amb el que preveu
l’article 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, l'Ajuntament Ple, adopti la següent
proposta i la converteixi en resolució:
PRIMER.- MODIFICAR l’annex d’inversions municipals tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Expedient
082200MC2016/000002
082200MC2016/000002
082200MC2016/000002

Aplicació
pressupostària
322-3420-62401

322-342062200077
322-342062200011
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Descripció

Projecte

Increments

Vehicles
instal·lacions
esportives
Centre Esportiu
Municipal Sistrells
Adequació
instal·lacions
esportives

2015-2

24.000,00

Disminucions

152-14

19.956,10

2008293

4.043,90
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Expedient
100306MC2016/000002
100306MC2016/000002

Aplicació
pressupostària
441-1322-62314

Descripció
Maquinària,
instal·lacions
utillatges
Equipaments
informàtics
hardware
software

102-9200-62601

Projecte
i

Increments

2008332

Disminucions

3.049,87

2014-7

3.049,87

i

SEGON.- APROVAR les propostes de modificació de Pressupost de l’Ajuntament 2016, en
pròrroga del de 2014, tal com es detalla a continuació:
Modificació de despeses
Increments:
Expedient
082200MC2016/000002
100306MC2016/000002

Aplicació
pressupostària
322-342062401
441-132262314

Descripció

Projecte

Vehicles instal·lacions esportives
Maquinària,
utillatges

instal·lacions

i

Import

2015-2

24.000,00

2008-332

3.049,87

TOTAL

27.049,87

Disminucions:
Expedient
082200MC2016/000002
082200MC2016/000002
100306MC2016/000002

Aplicació
pressupostària
322-342062200077
322-342062200011
102-920062601

Descripció

Projecte

Import

Centre Esportiu Municipal Sistrells

152-14

19.956,10

Adequació
instal·lacions
esportives
Equipaments
informàtics
hardware i software
TOTAL

2008-293

4.043,90

2014-7

3.049,87
27.049,87

TERCER.- SOTMETRE el seu contingut a informació pública i audiència dels interessats
per un termini de 15 dies, mitjançant la seva exposició pública en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, i publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, perquè tal que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, que de
produir-se hauran de ser resoltes pel Ple de la Corporació. En cas de no haver-hi cap
reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un nou
acord plenari.
Votació
S’aprova per majoria absoluta.
A favor 14, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES, Partit dels Socialistes i
Guanyem Badalona en Comú.
Abstencions 12, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos), Convergència i Unió i
Partit Popular.
En aquest moment entra al Saló de Sessions el regidor Ramon Riera Macia, el qual passa
a ocupar el seu escó.
2. Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2016 i de la plantilla
del personal al servei de l'Ajuntament i els seus Organisme Autònoms.
Identificació de l’expedient
Tipus de resolució: Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2016 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-INF2016/000002
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El Text refós de la Llei d’Hisendes Locals aprovat mitjançant RDL 2/2004, de 5 de març, en
els seus articles 162 a 171 i el Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, regulen el procediment
d’elaboració i aprovació i el contingut del Pressupost Municipal.
La llei 2/2012, en el seu article 30 estableix que les Corporacions Locals aprovaran un límit
de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la
despesa, que marcarà el sostre d’assignació de recursos als seus pressupostos.
El Tinent d’Alcalde de l’àmbit de Badalona Democràtica, en virtut de les delegacions
conferides mitjançant decret d’Alcaldia de dates 23 i 29 de juny de 2015, complint les
disposicions esmentades, i amb les assistències tècniques necessàries, ha confeccionat el
Pressupost General per l’any 2016 integrat pel propi de l’Ajuntament, per les Bases
d’Execució, pels pressupostos dels seus Organismes Autònoms i previsions d’ingressos i
despeses de les Societats Municipals, i el Pressupost Consolidat.
D’acord al redactat que estableix la disposició final segona de la Llei 27/2013 de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, per la qual s’afegeix una
nova disposició addicional vigèsima a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i donat que el
Consorci Badalona Sud, ha estat adscrit a aquesta Corporació al complir les condicions que
s’estableixen a l’apartat 2 de l’esmentada disposició, segons l’apartat 4, el Consorci ha de
formar part del pressupost general. Per tant forma part de l’expedient com annex, si bé,
l’aprovació del seu pressupost haurà de fer-se també segons estableixen els seus estatuts
vigents.
L’article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, estableix que correspon
a cada Corporació Local aprovar anualment, a través del Pressupost, la plantilla, que haurà
de comprendre tots els llocs de treball reservats a personal funcionari, laboral i eventual, i
en el mateix sentit es pronuncia l’article 291 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
Vist el que preveuen l’article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per el
que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’article 16 de la
Llei 30/1984 de 2 d’agost, que estableix que les entitats locals han d’aprovar la relació de
llocs de treball a la seva organització; els articles 26, 29 i següents del Decret 214/1990, pel
qual s’aprova el Reglament de personal de les entitats locals que estableixen l’aprovació
anual de la plantilla i de la relació de llocs de treball respectivament, i l’article 22.2.i de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, en el qual es disposa que el Ple és l’òrgan competent per aprovar
la plantilla i la relació de llocs de treball.
S’ha elaborat la plantilla de personal de la Corporació, així com la relació de llocs de treball,
d’acord amb el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre pel qual s’aprova la refosa de text
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, i normativa concordant.
Vist l’informe de la Intervenció General relatiu a l’expedient i al compliment de l’objectiu
d’estabilitat.
En virtut de l’exposat, aquesta Comissió Informativa de l’àmbit de Badalona Democràtica,
proposa a l’Excm. Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Badalona per a
l’exercici de 2016, 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 de Despeses
Cap. Descripció
1
2

Despeses de Personal
Despeses corrents en bens i serveis
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Crèdits
Inicials
49.496.731,34
55.168.672,27
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3
4
5
6
7
8
9

Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions Reals
Transferències de capital
Variació Actius Financers
Variació Passius Financers
Total

1.913.622,64
33.339.824,60
777.307,27
0,00
0,00
378.689,91
15.443.224,23
156.518.072,26

Estat d'Ingressos
Cap. Descripció
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes Preus públics i Altres Ingressos
Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d´Inversions Reals
Transferències de Capital
Actius Financers
Passius Financers
Total

Previsions
Inicials
71.806.849,76
7.170.537,69
16.690.128,00
59.225.063,17
170.514,48
0,00
0,00
1.454.979,16
0,00
156.518.072,26

PRESSUPOSTOS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS
PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA
Estat de Despeses
Cap. Descripció
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Despeses de Personal
Despeses corrents en bens i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions Reals
Transferències de capital
Variació Actius Financers
Variació Passius Financers

2.702.757,18
152.700,00
10.077,25
0,00
14.469,32
0,00
0,00
15.000,00
1.291,61

Total

2.896.295,36

Estat d'Ingressos
Cap. Descripció
1

Crèdits
Inicials

Impostos Directes
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2
3
4
5
6
7
8
9

Impostos Indirectes
Taxes Preus públics i Altres Ingressos
Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d´Inversions Reals
Transferències de Capital
Actius Financers
Passius Financers

0,00
705.659,80
2.175.085,56
550,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00

Total

2.896.295,36

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS PERSONALS
Estat de Despeses
Cap. Descripció
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Despeses de Personal
Despeses corrents en bens i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions Reals
Transferències de capital
Variació Actius Financers
Variació Passius Financers

13.561.169,97
6.403.306,55
12.793,44
46.069,06
101.752,64
0,00
0,00
48.000,00
177.437,98

Total

20.350.529,64

Estat d'Ingressos
Cap. Descripció
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Crèdits
Inicials

Previsions
Inicials

Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes Preus públics i Altres Ingressos
Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d´Inversions Reals
Transferències de Capital
Actius Financers
Passius Financers

0,00
0,00
1.716.000,93
18.584.528,71
2.000,00
0,00
0,00
48.000,00
0,00

Total

20.350.529,64
MUSEU DE BADALONA

Estat de Despeses
Cap. Descripció
1

Despeses de Personal
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2
3
4
5
6
7
8
9

Despeses corrents en bens i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions Reals
Transferències de capital
Variació Actius Financers
Variació Passius Financers
Total

Estat d'Ingressos
Cap. Descripció
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes Preus públics i Altres Ingressos
Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d´Inversions Reals
Transferències de Capital
Actius Financers
Passius Financers
Total

260.473,31
350,00
0,00
5.366,77
0,00
0,00
6.300,00
0,00
1.084.735,48

Previsions
Inicials
0,00
0,00
125.600,00
952.429,48
406,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
1.084.735,48

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
Estat de Despeses
Cap. Descripció
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Despeses de Personal
Despeses corrents en bens i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions Reals
Transferències de capital
Variació Actius Financers
Variació Passius Financers

1.644.337,73
698.421,86
10.236,30
3.700,00
12.745,39
0,00
0,00
30.000,00
26.312,93

Total

2.425.754,21

Estat d'Ingressos
Cap. Descripció
1
2

Crèdits
Inicials

Impostos Directes
Impostos Indirectes
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3
4
5
6
7
8
9

Taxes Preus públics i Altres Ingressos
Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d´Inversions Reals
Transferències de Capital
Actius Financers
Passius Financers

0,00
2.395.254,21
500,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00

Total

2.425.754,21

ESTATS DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE
LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL
ÍNTEGRAMENT MUNICIPAL
BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS, SA
Estat de Despeses
Cap. Descripció
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Despeses de Personal
Despeses corrents en bens i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions Reals
Transferències de capital
Variació Actius Financers
Variació Passius Financers

47.344.055,63
20.452.514,18
387.158,58
0,00
344.641,85
400.000,00
0,00
0,00
1.190.374,94

Total

70.118.745,18

Estat d'Ingressos
Cap. Descripció
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Crèdits
Inicials

Previsions
Inicials

Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes Preus públics i Altres Ingressos
Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d´Inversions Reals
Transferències de Capital
Actius Financers
Passius Financers

0,00
0,00
69.587.949,27
418.355,91
0,00
0,00
112.440,00
0,00
0,00

Total

70.118.745,18
BADALONA COMUNICACIÓ, SA

Estat de Despeses
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Cap. Descripció
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Despeses de Personal
Despeses corrents en bens i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions Reals
Transferències de capital
Variació Actius Financers
Variació Passius Financers

1.688.872,00
525.596,71
3.274,75
0,00
11.144,44
0,00
0,00
0,00
116.112,10

Total

2.345.000,00

Estat d'Ingressos
Cap. Descripció
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Inicials

Previsions
Inicials

Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes Preus públics i Altres Ingressos
Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d´Inversions Reals
Transferències de Capital
Actius Financers
Passius Financers

0,00
0,00
225.000,00
2.120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total

2.345.000,00
REACTIVACIÓ DE BADALONA, SA

Estat de Despeses
Cap. Descripció
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Crèdits
Inicials

Despeses de Personal
Despeses corrents en bens i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions Reals
Transferències de capital
Variació Actius Financers
Variació Passius Financers

380.213,24
379.396,21
0,00
0,00
3.817,13
0,00
0,00
0,00
0,00

Total

763.426,58

Estat d'Ingressos
Cap. Descripció
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes Preus públics i Altres Ingressos
Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d´Inversions Reals
Transferències de Capital
Actius Financers
Passius Financers

0,00
0,00
263.401,38
520.546,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total

783.947,74
ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, SA

Estat de Despeses
Cap. Descripció
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Despeses de Personal
Despeses corrents en bens i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions Reals
Transferències de capital
Variació Actius Financers
Variació Passius Financers
Total

3.374.594,57
5.536.182,58
104.581,63
0,00
45.303,31
0,00
0,00
0,00
1.421.554,38
10.482.216,47

Estat d'Ingressos
Cap. Descripció
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Crèdits
Inicials

Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes Preus públics i Altres Ingressos
Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d´Inversions Reals
Transferències de Capital
Actius Financers
Passius Financers
Total

Previsions
Inicials
0,00
0,00
8.313.119,79
279.093,63
2.330,11
1.909.992,13
0,00
0,00
0,00
10.504.535,66

BADALONA CULTURA, SL
Estat de Despeses
Cap. Descripció

Ple. Acta sessió núm. 3 / 01-03-2016

Crèdits
Inicials

pàg. 10

Secretaria General

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Despeses de Personal
Despeses corrents en bens i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions Reals
Transferències de capital
Variació Actius Financers
Variació Passius Financers
Total

1.108.839,42

Estat d'Ingressos
Cap. Descripció
1
2
3
4
5
6
7
8
9

187.984,55
859.586,76
3.489,23
0,00
5.281,71
0,00
0,00
0,00
52.497,17

Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes Preus públics i Altres Ingressos
Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d´Inversions Reals
Transferències de Capital
Actius Financers
Passius Financers
Total

Previsions
Inicials
0,00
0,00
164.390,41
992.552,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.156.943,25

PRESSUPOST GENERAL
ABANS DE LA CONSOLIDACIÓ
Estat de Despeses
Cap. Descripció
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Crèdits
Inicials

Despeses de Personal
Despeses corrents en bens i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions Reals
Transferències de capital
Variació Actius Financers
Variació Passius Financers

121.192.961,61
90.436.850,43
2.445.583,82
33.389.593,66
1.321.829,83
400.000,00
0,00
477.989,91
18.428.805,34

Total

268.093.614,60

Estat d'Ingressos
Cap. Descripció
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes Preus públics i Altres Ingressos
Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d´Inversions Reals
Transferències de Capital
Actius Financers
Passius Financers
Total

71.806.849,76
7.170.537,69
97.791.249,58
87.662.909,87
176.300,59
1.909.992,13
112.440,00
1.554.279,16
0,00
268.184.558,78

TRANSFERÈNCIES INTERNES
Estat de Despeses
Cap. Descripció

Transf.internes
Consolidació

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Despeses de Personal
Despeses corrents en bens i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions Reals
Transferències de capital
Variació Actius Financers
Variació Passius Financers

0,00
661.691,20
89.514,48
20.533.136,21
0,00
0,00
0,00
0,00
1.346.797,16

Total

22.631.139,05

Estat d'Ingressos
Cap. Descripció

Transf.internes
Consolidació

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes Preus públics i Altres Ingressos
Transferències Corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d´Inversions Reals
Transferències de Capital
Actius Financers
Passius Financers

661.691,20
0,00
0,00
20.533.136,21
89.514,48
0,00
0,00
1.346.797,16
0,00

Total

22.631.139,05
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT

Cap.

Estat de Despeses

Pressupost

Descripció

Consolidat
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1

Despeses de Personal

121.192.961,61

2

Despeses corrents en bens i serveis

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

5

Fons de contingència

6

Inversions Reals

7

Transferències de capital

0,00

8

Variació Actius Financers

477.989,91

9

Variació Passius Financers

89.775.159,23
2.356.069,34
12.856.457,45
1.321.829,83
400.000,00

17.082.008,18

Total

245.462.475,55

Estat d'Ingressos

Pressupost

Cap.

Descripció

Consolidat

1

Impostos Directes

71.145.158,56

2

Impostos Indirectes

3

Taxes Preus públics i Altres Ingressos

97.791.249,58

7.170.537,69

4

Transferències Corrents

67.129.773,66

5

Ingressos Patrimonials

6

Alienació d´Inversions Reals

7

Transferències de Capital

112.440,00

8

Actius Financers

207.482,00

9

Passius Financers

86.786,11
1.909.992,13

0,00

Total

245.553.419,73

Segon.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost General de 2016 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:
AJUNTAMENT DE BADALONA
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI
Habilitació Nacional
Subescala Secretaria
Secretaria General
Subescala Intervenció-Tresoreria
intervenció municipal
Tresoreria municipal
Administració General
Subescala Tècnica
T.A.G.
Subescala Administrativa
administratiu/iva
Subescala Auxiliar

Ple. Acta sessió núm. 3 / 01-03-2016

Total

Possessió

Reserva Vacant

A Extingir Grup

3
1
1

2
0
0

0
0
0

1
1
1

0
0
0 A1

1
1
304

1
1
191

0
0
3

0
0
110

0 A1
0 A1
13

40

21

3

16

0 A1

166

139

0

27

6 C1
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PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI
auxiliar administratiu/iva f
Subescala Subalterna
ordenança f
Subescala Gestió
Classe Tècnica Mitjana
tècnic/a gestió
Administració Especial
Subescala Tècnica
Classe Tècnica Superior
arquitecte/a
enginyer/a
TAE
tècnic/a superior farmàcia
tècnic/a superior ciències químiques
tècnic/a superior ciències informació
tècnic/a superior informàtica
biòleg/biòloga
tècnic/a superior gestió
Classe Tècnica Diplomada
arquitecte/a tècnic/a
enginyer/a tècnic/a o perit
tècnic/a grau mitjà sanitari/a
professor/a conservatori música
tècnic/a grau mitjà f
treballador/a social
educador/a
Classe Tècnica Auxiliar
delineant f
tècnic/a auxiliar f
agent de rendes i exaccions f
tècnic/a auxiliar biblioteca f
Subescala Serveis Especials
Classe Comeses Especials
tècnic/a superior (f sub SE)
oficial/a comesa especial
xofer mecànic/a f
operari/ària f
Classe Policia Local
superintendent/a
intendent/a major
intendent/a
inspector/a
sots inspector/a
sergent/a
caporal
agent
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58

0

0

58

0 C2

1

1

0

0

0 E

39

30

0

9

7 A2

457

373

3

81

1

15
3
7
2
1
3
4
4
3

9
0
6
2
1
2
4
4
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
3
1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

21
5
6
1
4
15
7

18
4
4
0
0
12
7

0
0
1
1
0
0
0

3
1
1
0
4
3
0

0
0
0
1
0
0
0

A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

7
5
6
10

5
4
6
7

0
0
0
0

2
1
0
3

0
0
0
0

C1
C1
C1
C1

11
7
2
3

0
5
1
2

0
0
0
0

11
2
1
1

0
0
0
0

A1
C2
C2
E

1
1
2
2
4
14
21
260

1
1
0
2
3
9
20
231

0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
2
0
1
5
1
28

0
0
0
0
0
0
0
0

A1
A1
A1
A2
C1
C1
C2
C2
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PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI
TOTAL PLANTILLA FUNCIONARIS

764

566

6

192

14

PLANTILLA PERSONAL LABORAL
Total

Possessió

Reserva

Vacant

A Extingir

Grup

tècnic/a superior l
delineant projectista
dissenyador/a gràfic/a
tècnic/a gestió s/t
tècnic/a grau mitjà l
agent rendes i exaccions l
delineant l
monitor/a
oficial/a administratiu/iva
tècnic/a auxiliar biblioteca l
tècnic/a auxiliar l (c1)
auxiliar administratiu/iva l
conserge l
jardiner/a
oficial/a ofici
oficial/a primera
tècnic/a auxiliar l (c2)
xofer mecànic/a l
operari/ària l
ordenança l

20
1
1
5
97
1
2
4
19
12
16
10
6
1
113
7
1
5
29
15

7
1
1
4
24
1
2
4
10
1
8
4
3
1
44
4
0
1
8
1

3
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
2
0
0
2
0
1
0
0
3

10
0
0
0
73
0
0
0
8
11
6
4
3
0
63
3
0
4
21
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A1
A2
A2
A2
A2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
E
E

TOTAL

365

129

15

217

0

PERSONAL DIRECTIU
Total Possessió Provisió Vacant A Extingir Grup
coordinador/a Govern
director/a proj.rel.Institucionals BDN habitable
director/a Gabinet Alcaldia i Comunicació

1
1
1

0
0
0

0
0
0

1
1
1

0 A1
0 A1
0 A1

TOTAL

3

0

0

3

0

PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL
Total

Possessió

Provisió

Vacant

coordinador/a districte
assessor/a Govern
assessor/a grup municipal

6
9
12

0
0
0

6
8
12

0
1
0

A Extingir

0 A2
0 A2
0 C1

Grup

TOTAL

27

0

26

1

0

PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA
PERSONAL DIRECTIU
Total
Gerència

Possessió

1
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Provisió
1

Vacant
0

A Extingir
0

Grup
0
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TOTAL

1

1

0

0

0

PLANTILLA PERSONAL LABORAL
Total

Possessió

Reserva

Vacant

A Extingir

Grup

cap serveis generals

1

1

0

0

A1

administratius

4

4

0

0

C1

conserge

1

1

0

0

E

oficial oficis

1

1

0

0

C2

neteja

1

1

0

0

E

professor conservatori

42

42

0

0

A1

professor escola música

24

24

0

0

A1

professor adjunt cons.

6

6

0

0

A2

educadors musicals

7

7

0

0

C1

TOTAL

87

87

0

0

0

0

INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS PERSONALS
PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL
Total

Possessió

Provisió

Vacant

A Extingir

Grup

Gerent

1

0

0

1

0 A1

TOTAL

1

0

0

1

0

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI

Director Centre Dia Bètula

Total

Possessió

Reserva Vacant

1

0

1

Director CSM II

1

0

1

Psiquiatre Funcional

3

3

0

Aux. Tècnic Esp. en Sanitat

1

1

0

A Extingir Grup

0
TOTAL PLANTILLA FUNCIONARIS

6

4

0

2

0

PLANTILLA PERSONAL LABORAL
Total

Possessió

Reserva

Vacant

A Extingir

Grup

Metge Generalista

1

0

1

0

A1

Assessor jurídic

2

2

0

0

A1

Psicopedagog

3

3

0

0

A1

Pedagog Centres

5

4

1

0

A1

Metge especialista

10

7

3

0

A1
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PLANTILLA PERSONAL LABORAL
Total
Psiquiatre CSM

11

Psicòleg Centres
Psicòleg CSM

Possessió

Reserva

Vacant

A Extingir

Grup

5

6

0

A1

15

6

9

0

A1

19

11

8

0

A1

Director SHJP

1

0

1

0

A1

Director Creu Verda

1

0

1

0

A1

Director/a Programes Insersi

1

0

1

0

A1

Director/a CDIAP

1

0

1

0

A1

Director CSMIJ Nord/Sud

1

0

1

0

A1

Director Centre Delta

1

0

1

0

A1

Director Llar Residència San

1

0

1

0

A1

Cap de gestió jurídica

1

0

1

0

A1

Fisioterap escoles

4

3

1

0

A2

Terapeuta ocupacional

1

0

1

0

A2

Tècnic informàtic

2

0

2

0

A2

Tècnic Educació

2

2

0

0

A2

Logopeda Centres

3

0

3

0

A2

Arquitecte tècnic

3

2

1

0

A2

Dipl. Infermer Centres

5

0

5

0

A2

Fisioterapeuta Centres

5

1

4

0

A2

Inserto Laboral

5

0

5

0

A2

Assist Social Centres

5

1

4

0

A2

Educador social

6

0

6

0

A2

Assist Social CSM

7

2

5

0

A2

Dipl. Infermer CSM

10

6

4

0

A2

Tècnic Gestió

17

8

9

0

A2

Logopeda Escoles

5

5

0

0

A2

50

40

10

0

A2

Director EAIA

1

0

1

0

A2

Director Escola Can Barriga

1

0

1

0

A2

Mestre

Director Escola Llevant

1

0

1

0

A2

Director Escola Maregassa

1

0

1

0

A2

Director Res. Can Bosch

1

0

1

0

A2

Cap Gestio Economico-finan

1

0

1

0

A2

Aux. Serv. Gen. CSM

1

1

0

0

AP

Aux. Serv. Gen. Centres

5

2

3

0

AP

15

10

5

0

C1

Delineant

1

0

1

0

C1

Tècnic gestió Cl

2

2

0

0

C1

Monitor

7

3

4

0

C1

Educador Escoles
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PLANTILLA PERSONAL LABORAL
Total

Possessió

Reserva

Vacant

A Extingir

Grup

Administratiu Superior

11

8

3

0

C1

Aux. Administ Escoles

3

1

2

0

C2

Aux. Clínica CSM

4

2

2

0

C2

Oficial Oficis

5

5

0

0

C2

Aux. Administ Centres

12

7

5

0

C2

Aux. Administ CSM

14

9

5

0

C2

Cuidador

46

24

22

0

C2

TOTAL

336

182

0

154

0

MUSEU DE BADALONA
PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL
Total

Possessió

Provisió

Vacant

A Extingir

Grup

Direcció

1

0

1

0

0 A1

TOTAL

1

0

1

0

0

PLANTILLA PERSONAL LABORAL

Coordinador/a de Programes
Cap de departament d'Arxiu Històric
Cap de departament de Difusió
Cap de departament de Recerca i
Conservació
Cap de departament d'Arqueologia (25%)
Relleu 100%
Tècnic superior Arqueòleg
Tècnic superior Difusor (25%)
Relleu direcció 100%
Tècnic mitjà de difusió
Administratiu especialitzat
Cap d'unitat d'activitats i serveis (25%)
Administratiu especialitzat (relleu al
100%)
Administratiu en gestió comptable (25%)
Administratiu en gestió comptable
Oficial d'oficis especialista /enc. excav.
(25%)
Oficial d'oficis especialista (relleu al
100%)
Cap de Manteniment i Consergeria
Auxiliar tècnic especialitzat
Ordenança
TOTAL
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Total

Possessió

0
1
1

1
1

1
1
0
1
1
0
1
1
1

Vacant

A Extingir

Grup

0
0
0

A1
A1
A1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
C1
C1
C1
C1
C1

1
1
1
1
1
1
1

0
1
0

1

0
0
0

1

1

0

C2

0
0
0
0

C2
C2
C2
E

0
1
1
1
14

Reserva

1
1
1
8

0

6

0
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INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ
PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL
Total

Possessió

Provisió

Vacant

A Extingir

Gerent

1

0

0

1

0 A1

TOTAL

1

0

0

1

0

Grup

PLANTILLA PERSONAL LABORAL
Total
2

Tècnic superior

19

Tècnic mitjà

1

Administratiu

11

Auxiliar Administratiu
conserges
TOTAL

Possessió

3
36

Reserva

Vacant

Grup

1

1

A1

4

15

A2

0

1

C1

0

11

C2

0
5

A Extingir

3
0

31

E
0

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 2016, 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.
SENYOR TÉLLEZ: Gràcies senyora alcaldessa, bona tarda regidors i regidores i públic
assistent. Avui portem l’aprovació inicial dels primers pressupostos que ha redactat aquest
nou govern de l’Ajuntament de Badalona. Són uns pressupostos que a nosaltres ens
agrada qualificar-los com un primer pas cap a la recuperació dels serveis socials públics,
després d’haver sortir d’aquest pla d’ajust del darrer mandat. I considerem que després de
venir d’un pressupost prorrogat des del 2014, la ciutat necessita un nou pressupost per tal
que sigui més real a les necessitats actuals de la ciutadania de Badalona. Necessitem un
nou pressupost per tal que la gestió econòmica de la hisenda local d’aquest Ajuntament
sigui més democràtica, més eficaç, que no haguem de portar tantes modificacions
pressupostàries com el darrer any, i més transparent, que la gent pugui fer una fiscalització
més transparent de l’activitat municipal. Volem posar en valor també el mètode de redacció
del pressupost en base zero, amb reunions amb tots els treballadors de l’Ajuntament, àrea
per àrea, perquè ens portessin les necessitats de cada àrea. Crec que és motiu d’agraïment
també l’esforç que han fet tots els treballadors de totes les àrees de l’Ajuntament per tal de
fer un esforç a l’hora de calcular el cost efectiu de cada servei. És un pressupost que hem
intentat des del primer dia treballar-lo de la manera més transparent possible. Aquest
pressupost, la primera proposta, la vam penjar en format obert per primera vegada a la
història de l’Ajuntament de Badalona des del 12 de gener a la pàgina web. Per tant, s’ha
tingut més temps que mai a l’hora de poder consultar aquesta proposta de pressupost que
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feia el govern. S’han fet sis audiències públiques amb més de quatre-centes persones pels
diferents districtes de la ciutat. I s’ha acompanyat d’una prova pilot de pressupost
participatiu, on han votat més de tres mil set-centes trenta persones. Creiem que són els
pressupostos que s’han elaborat de la manera més participativa possible, i que ens donen
moltes pistes a l’hora d’impulsar nous processos de participació molt més ambiciosos de
cara al proper mandat. Com han pogut comprovar en l’expedient, aquest pressupost no
s’acompanya d’un annex d’inversions, perquè l’annex d’inversions contemplem aprovar-lo
durant el mandat, acompanyat d’un procés participatiu encara més ambiciós i no tant
modest com ha estat aquest. També el pressupost consolidat que es presenta amb aquest
expedient per primera vegada l’han pogut veure tots els grups municipals perquè els
consells d’administració d’aquest mandat són plurals, i per tant, hem pogut comprovar
també els diferents pressupostos dels organismes i de les empreses municipals. Un
pressupost que augments els ingressos en un 2,96 % i no és degut a la pressió fiscal, sinó
que és degut a la liquidació del 2015, i hi ha recuperació en alguns impostos, com les
plusvàlues i construccions, també augmenta l’aportació de l’Estat. I la manera aquesta de
treballar el pressupost en base zero, en base a treballar amb totes les àrees, en base a
preparar el pressupost participatiu, ens ha donat més temps per tal de poder-lo presentar el
2016 i així poder afinar molt més en la previsió d’ingressos en base a la liquidació de 2015.
Per tant, són pressuposts, a nivell d’ingressos realistes, ho dic per algun comentari que s’ha
fet els darrers dies algun grup municipal pels mitjans de comunicació, que quedi clar això.
Un pressupost que sobretot fa front a l’emergència social, hem intentat consolidar amb
aquests nous ingressos, amb aquesta certa recuperació dels ingressos, aquests
pressupostos ens permeten afrontar l’emergència social, consolidant la despesa que
s’estava fent fins ara a l’Ajuntament. Per tant, tota la despesa social que es feia fins ara en
tots els serveis social, especialment beques menjador, que era una de les partides més
grans, i que estava en risc perquè depenia d’organismes supramunicipals, la podem
garantir amb el pressupost ordinari. Per tant, tota aquella aportació d’organismes
supramunicipals, serà per ampliar o per oferir nous serveis, i ho haurà de decidir aquest Ple
quan arribin aquestes aportacions. Un pressupost que també ha tingut en compte la creació
de llocs de treball. Per tant, l’aportació ordinària que ferm a l’organisme de l’IMPO,
encarregat de l’ocupació pública, hem augmentat el màxim possible aquesta aportació
ordinària amb 290.000 euros, per tal que aquests diners vagin destinats a cofinançar plans
d’ocupació que cofinancien altres administracions. I també, com saben que és voluntat
d’aquest govern i en fem bandera i n’estem orgullosos, perquè aquesta ciutadania amb
aquest procés de pressupost obert que vam iniciar el 12 de gener, ha demostrat que és
prou madura per participar democràticament en aquelles coses que de vegades semblen
tan farragoses, com són els pressupostos. Tenim una ciutadania que ens demanda
participar, i per tant, també hem dotat la partida de participació ciutadana per tal de poder
impulsar més processos de participació ciutadana en el futur i en aquest any. No em vull
estendre per tal d’escoltar les seves opinions i perquè aquest pressupost ha estat
llargament explicat en més de sis audiències públiques durant tota la ciutat. Saben que avui
es fa l’acte administratiu per tal de tirar endavant aquesta proposta i per tal que puguin
presentar els grups municipals, les entitats i la ciutadania en general, les seves
al·legacions, que m’agrada informar i me n’orgulleix també dir que a partir de demà les
al·legacions es poden presentar en instància electrònica via certificat digital, pet tal de
facilitar l’accés a l’administració a tota la ciutadania, fent cas a una moció que es va aprovar
en aquest mateix Ple. Per tant, a partir de demà les al·legacions es poden presentar via
instància electrònica des de la pàgina web de l’Ajuntament. Per tant, demanaria als altres
grups municipals que vull sentir les seves opinions, vull sentir les seves propostes, i a partir
de demà, saben que tenen el meu telèfon, els despatxos de la regidoria de Badalona
Democràtica oberts per tal, igual que vam demostrar durant el procés de debat de les
ordenances, que estem oberts a qualsevol proposta, a qualsevol al·legació, sempre que
sigui raonable i vagi en la línia del Govern, que és respondre a l’emergència social i poder
crear ocupació, saben que estarem receptius a les seves propostes que poden enriquir molt
aquest pressupost. Per tant, els demanaria a tots els grups municipals que es puguin
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abstenir per tal de facilitar l’aprovació inicial d’aquest pressupost i així comenci el debat
ciutadà i polític per presentar propostes i enriquir aquest pressupost. Moltes gràcies.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Primero agradecer a la regidoría de hacienda la entrega de
la documentación, tanto en formato PDF como en este. Luego, yo creo que la pregunta
clave para hacer un proceso participativo y que los ciudadanos agradecerían mucho es
queréis que el IBI y el Impuesto de Vehículos de tracción mecánica suba, se mantenga o se
rebaje? Yo creo que la respuesta de la mayoría de la población sería queremos que la
contribución urbana disminuya. Evidentemente, éste presupuesto no es un presupuesto
cero ni es un presupuesto por programas, es un presupuesto que parte del presupuesto
anterior y aumenta muchísimo el gasto. Por lo tanto no es un presupuesto que Ciudadanos
pueda apoyar. Nosotros apostamos por crear empleo y por una racionalización de la
administración pública. Para crear empleo y para racionalizar la administración pública los
impuestos no pueden subir. ¿Se puede subir el gasto social? Sí, apoyaremos la subida del
gasto social, pero esto se tiene que hacer a base de mirar dentro de la administración
pública cuál es la función de cada unidad, de qué recursos dispone, qué personal y
utilizarlo de la mejor manera posible. Este presupuesto sube el gasto corriente en diez
millones de euros. Y además, no tenemos en cuenta que la amortización y los intereses
que tenemos que pagar son siete millones menos que el año anterior. O sea, que en
realidad es un presupuesto que aumenta muchísimo el gasto. Si analizamos las partidas
económicas, vemos que los servicios básicos, luz, agua, etc., aumentan
considerablemente. Si queremos hacer una ciudad sostenible tenemos que utilizar bien los
recursos, y como ya propuso ciudadanos en su día, mirar qué contratos están caducados
pera hacer nuevos concursos públicos que hagan que el coste de los servicios sea más
pequeño. Por otro lado, hay partidas como las de subvenciones, que pasan de setecientos
setenta mil euros a un millón trescientos mil euros, seiscientos mil euros más en
subvenciones. Evidentemente no es un presupuesto que nosotros podamos apoyar. Si
analizamos el presupuesto por programas, hay partidas que crecen sin ninguna
justificación, porque lo lógico es acompañar el presupuesto con la serie de medidas que se
van a llevar a cabo, para mejorar los servicios que se dan al ciudadano, y eso no se hace
en el presupuesto, ni se ha hecho todavía y creo que se debería hacer. Hay partidas, como
cementerios, que pasa de trescientos sesenta mil a quinientos mil. Recogida de residuos de
nueve millones y medio a diez millones doscientos mil. Y hay partidas, como por ejemplo,
que tienen el epígrafe de “otros trabajos a particulares y empresas”, no se sabe qué
trabajos, que pasa de novecientos mil euros a un millón ochocientos mil. A parte de los
datos económicos, como es la expansión del presupuesto, hay cosas que no hacemos
bien, y que deberíamos hacerlas en el futuro, cumplir los plazos de elaboración de los
presupuestos, en septiembre para la aprobación inicial y en diciembre para la aprobación
definitiva. Incluir el presupuesto de las inversiones con el programa de las inversiones, que
no está. Las subvenciones finalistas justificadas documentalmente, que no está. Que los
capítulos tres y nueve sean de acuerdo con la amortización de capital y los intereses que
se tienen que pagar, que no coincide. Y intentar, en la medida de lo posible, acelerar el
promedio de pago a los proveedores, porque siendo uno de los objetivos el de crear
empleo, las empresas necesitan cobrar a tiempo. No me extiendo más, y me hubiera
gustado poder haber dicho esto antes. Es decir, no solamente tener la información, sino
haber podido dar sugerencias.
SENYOR MAÑAS: Gràcies, senyora alcaldessa, bona tarda a tothom, públic i regidores i
regidors. Intentaré ser breu, crec que tenim dos torns d’intervenció, intentarem per la nostra
part no haver-los d’esgotar, però m’agradaria dir algunes qüestions. Jo crec que amb
aquest pressupost que ens ha presentat el tinent d’alcalde de Badalona Democràtica, i que
em consta que el tinent d’alcalde de Badalona Democràtica ha fet un esforç negociador del
mateix amb la resta de grups de l’oposició, és un pressupost que el podríem resumir amb
una frase, que és, estem fent possible allò que fa un any se’ns deia que era impossible. Fa
un any se’ns deia que era impossible deixar de pagar deute financer a la banca. Se’ns deia
que era impossible destinar recursos propis de l’Ajuntament per fer polítiques actives
d’ocupació o del foment de l’emprenedoria, una paraula que en alguns presents a la Sala
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els agrada molt. Fa un any se’ns deia que era del tot impossible poder portar una proposta
consensuada amb la comunitat educativa que avancés amb la socialització dels llibres de
text, i per tant, en aconseguir la gratuïtat total de l material escolar de les escoles públiques
d’aquesta ciutat. I se’ns deia que era impossible destinar més recursos a serveis socials o a
combatre la pobresa energètica. Tot això, es deia en aquesta Sala de Plens fa un any, i un
any després aquest govern ha demostrat que comença a ser possible. I dic que comença a
ser possible perquè nosaltres no farem cofoisme amb aquest pressupost. Nosaltres som
plenament conscients encara de l’emergència social en què viu la nostra ciutat. Som
plenament conscients dels milers de badalonins i badalonines que estan sense feina, que
no sabem com pagar les factures del seu consum energètic, i que molt sovint se les veuen i
se les desitgen per poder posar un plat a taula als seus fills. Som plenament conscients
d’aquesta emergència social, i per això, aquest pressupost, que és el primer pressupost
que presenta aquest govern, intenta començar a canviar les prioritats polítiques. És un
pressupost on, gràcies també a la legislació vigent i a la condonació d’una part dels
interessos del deute que van ser refinançats per part del Ministeri d’Economia i Finances,
augmenta quatre milions d’euros i mig. Però és un pressupost que com he dit, destina, per
primer cop, una partida d’unes quantres xifres a socialització de llibres de text i ja s’està
treballant aquest programa amb les comunitats educatives. És un pressupost on la gent
d’ecologia urbana i la gent de serveis socials, ja hi estan parlant de forma coordinada per
un cop el tinguem aprovat definitivament, començar a fer front a la pobresa energètica. No
només des de la perspectiva de donar ajudes, sinó també des de la perspectiva
d’assessorar a les famílies perquè tinguin un consum més eficient a casa seva. És un
pressupost que inclourà una cosa que hem parlat molt en aquesta Sala de Plens, i que
alguns presentàvem al·legacions any rere any, que és el tema de la tarifació social. És un
pressupost que contempla poder avançar en la tarifació social en els serveis municipals, en
alguns tan important socialment, com les escoles bressol. I és un pressupost que se’ns deia
que era impossible destinar més diners per al foment de l’ocupació, i que destina per al
foment de l’ocupació sis-cents mil euros més que l’any passat, cent milions de pessetes,
que per ser el primer any i el primer pressupost d’aquest govern, Déu ni do l’augment. Un
augment de dos-cents seixanta mil euros en les partides que van destinades a poder
complementar els plans d’ocupació per no tenir que fer el que es feia abans, que era
renunciar als plans d’ocupació per no haver de pagar la quitança, sona ridícul però és així.
Aquí s’havia renunciat a plans d’ocupació perquè el cofinançament que havia de fer
l’Ajuntament era pagar la quitança. Doncs aquest cop pagarem la quitança i per tant, no
renunciarem a plans d’ocupació. I dos-cents vuitanta mil euros que s’hi destinen per un
programa que volem fer de suport als microcrèdits, de suport a la gent que vulgui autoocupar-se, de suport a la gent que vulgui fer noves activitats innovadores en aquesta ciutat.
Per tant, cent milions d’euros de lluita contra l’atur quan fa un any que se’ns deia que era
impossible sis-cents mil, un milió de pessetes, perdoni senyor Riera, sis-cents mil euros,
gràcies senyor Riera, no si jo ja sé que vostè sempre m’escolta, jo també l’escolto molta
vostè i de vegades li he donat la raó. És un pressupost que a més, pretén ser realista des
de l’inici, i no adulterar el pressupost modificació rere modificació, cada mes, que ja ha
dotat d’inici totes les partides que les àrees i els departaments ens deien que són
necessàries per pagar els consums i els manteniments, que això tampoc es feia. Que
abans es abans es feia un anunci de polítiques públiques que no s’executaven perquè el
que s’havia de fer és modificar les partides pressupostàries, per exemple, de dotar a finals
d’any de nou-cents mil euros més per pagar la factura del llum. Això ja ho hem dotat des de
l’inici, i ho hem dotat en els manteniments de centres educatius, en els manteniments dels
centres esportius, en la partida de neteja. Per això, senyor López, aquest pressupost
augmenta algunes partides de forma considerable. Per últim, m’agradaria contestar-li tres
qüestions. El tem a de l’IBI, doncs no, ho no crec que s’hagi de baixar l’IBI, ja li dic
clarament, jo no crec que s’hagi de baixar l’IBI, la gent que jo represento pensem que no
s’ha de rebaixar l’IBI, l’únic impost a la propietat que existeix a l’Estat Espanyol. L’impost de
vehicles, baixar-lo? Home si vostè llegeix els diaris i veu el greu problema que existeix a les
ciutats europees amb el trànsit privat tampoc crec que haguem de baixar l’impost de
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vehicles. I sí que li volia contestar una cosa com a regidor responsable dels cementiris, per
clarificar el seu dubte. Hi ha un augment considerable de la partida de cementiris, sap per
què? Perquè no hi havia contractada neteja, el van eliminar, i nosaltres pensem que el
cementiri és un espai públic, que hi ha gent que ens paga anualment per tenir enterrats els
seus familiars, la gent que estima i que mereixen que el cementiri estigui net. Per això hi h
ha aquest augment en la partida de cementiris, és que no hi havia servei de neteja, sembla
trist, però és així. El servei de neteja de cementiris es contractava només tres mesos a l’any
perquè estigués net l’1 de novembre, però si vostè anava a veure els seus familiars, miri,
doncs tenia l’entorn brut. Doncs nosaltres considerem que el cementiri també ha de ser un
espai públic de qualitat, és un espai on també hi van els ciutadans, que quan hi anem molt
sovint no hi anem de bon grat, i que mereixia tenir també un servei de neteja com qualsevol
altre espai públic. Moltes gràcies.
SENYOR SUBIRANA: Alcaldessa, regidors, regidores. Abans una prèvia. Que jo he tingut
una errada en la votació anterior, perquè em pensava que l’expedient últim anava el primer.
Nosaltres canviem el vot de l’anterior, jo he dit abstenció i votem en contra. L’errada ha
estat meva i aleshores que quedi constància si es pot. No? Doncs res. Ho deia perquè el fil
de la intervenció que farem anava una mica en la línia del que haguéssim votat per error
meu a l’anterior dictamen. A nosaltres se’ns presenta avui un pressupost, com ha explicat
avui el regidor Téllez de la participació, el pressupost, diguem el més participatiu. Els
pressupostos normalment són molt encorsetats, nosaltres aquesta participació que vostè
van tenir, de tres mil set-centes persones sobre un cens prou important de Badalona, jo
crec que és pobre. I s’ha de reconèixer que la idea és bona i que la participació del ciutadà
ha d’anar més enfocada al pressupost que diuen que portaran, que és el d’inversions, on
segurament toca més al costat del veí, aquell carrer, o aquella inversió que vol a prop. El
que sí que dir que nosaltres vam denotar que les quatre o cinc propostes, i sap que jo li
vaig fer algun comentari en aquest aspecte, no denotaven estrictament allò que realment
vostès volien dur només amb el títol, però més enllà del títol, una mica el desconeixement
de l’objectiu d’aquests programes. Per tant, ja començaven una miqueta amb aquest mal
peu. Jo faré una pinzellada ràpida per no entrar tant amb els temes molt de l’IBI, com s’ha
fet abans. Nosaltres farem un vot d’abstenció per intentar arribar a algun punt d’acord de
les al·legacions que nosaltres voldrem presentar durant aquests propers dies, i decidir en el
proper Ple de març, de finals de mes, el vot definitiu a aquest pressupost. Nosaltres hem
vist uns augments de prop del 30 % amb manteniment de paviment de via públic, recollida
de residus, neteja viària, neteja de centres docents, neteja d’edificis municipals.
Comparativament entre 14-15, per entendre’ns, perquè era prorrogat, al voltant, la suma
global, va al voltant del 30 %, quan hi ha uns contractes prorrogats. I entenem, o és una
previsió i vostès no ens ho han explicat, de cara als futurs contractes, o en tot cas no
entenem de per què aquest augment i en algunes d’aquestes partides significatiu. Vostès
també diuen que hi ha un augment d’un 40 % en polítiques socials, i podríem estar-hi
d’acord, jo crec que qualsevol govern que estigui al capdavant de l’Ajuntament el tema
social és prou important per augmentar qualsevol de les partides. Però deixi’m dir una cosa,
i nosaltres vam dir-ho fa poc, esperem que amb el tema, per exemple, de la pobresa
energètica o de l’AMB, hi ha unes partides que s’hi pot acollir l’Ajuntament, aquest govern
no les deixi passar per tenir molts més recursos de cara en el futur, una consideració. Tema
socialització de llibres, és veritat que passa de zero a dos-cents trenta mil euros, és veritat,
però el que no hem de fer és demagògia. Entenem que aquesta partida, que en el
programa vostès parlen d’una partida suficient, jo no sé si és suficient o no, si està
acordada o no amb la comunitat educativa, si és més o menys, la socialització ja s’està
duent a terme des de fa molt temps, hi ha moltes escoles de Badalona que ja fa molt temps
que s’està fent. No sabem exactament com i de quina manera vostès duran a terme la
distribució d’aquests diners. Per tant, jo crec que igual com l’anterior govern va voler pactar
amb els grups municipals tot el que seria, ja no la gratuïtat perquè no va poder, sinó el tema
de la socialització, a nosaltres ens agradaria tenir aquest petit coneixement de com vostès
volen fer la redistribució i de quina manera per d’alguna manera, abans del Ple i abans
d’aquest quinze dies que vostè diu que es posa a disposició, tenir aquest coneixement.

Ple. Acta sessió núm. 3 / 01-03-2016

pàg. 23

Secretaria General

Tema de plans d’ocupació, això no deixa de ser un pal d’ocupació més, que pot ser de la
Diputació, que pot ser de l’Àrea Metropolitana, etc. Per crear llocs de treball, i no temporals,
perquè amb sis-cents mil euros la gent anirà a cobrar quatre-cents, cinc-cents euros, amb
una temporalitat curta. El que s’ha de fer són programes per incentivar les PIMEs per crear
llocs de treball. Això és el que s’ha de fer, perquè hi hagi llocs de treball de continuïtat per la
gent de Badalona. Això són petits pedaços que van molt bé per aquella gent, però que no
garanteixen la continuïtat de la gent que està a l’atur per poder afrontar amb garanties la
baixa ocupació o que els puguem donar una sortida a tota aquella gent que ho necessita.
Trobem a faltar una partida, que nosaltres vam ser uns dels impulsors en l’anterior mandat,
i que també s’ha fet referència amb el tema social i social i social, una partida que vam
aprovar amb una moció aquí, que anava dedicada exclusivament a aquells habitatges que
des de l’Oficina Local d’Habitatges es rebien per part de les entitats bancàries o de la
mateixa Generalitat, que l’Ajuntament feia una petita reforma per posar-los a disposició
d’aquella gent que ho mereixia, amb uns preus assequibles de lloguer. L’anterior Govern ho
va obviar rotundament, i vostès, que s’omplen la boca del tema social i dels ajuts etc.,
tampoc he vist a cap lloc que aquesta partida existeixi. Nosaltres ja els presentarem
l’al·legació pertinent perquè existeixi aquesta partida, perquè creiem que és important, un
cop l’Ajuntament rep aquest tipus de pisos. Els acords, i entenc que serien de la mateixa
manera, i sinó ja es veurà, pugui disposar i tingui eines per disposar d’aquests pisos a la
gent que més ho necessita. I per últim, hem trobat a faltar manteniment, per això deia l’error
meu anterior, manteniment, algun tipus d’augment en partides de manteniment
d’instal·lacions esportives, que nosaltres hem anar reclamant en alguns d’aquests plens.
Manteniment de xarxes socials i equipaments informàtics, en aquest Ajuntament hi ha
equips informàtics que no funcionen. Per tant, més enllà de les inversions i de les
renovacions s’han de mantenir. I el manteniment del mobiliari urbà. Amb tot això nosaltres,
reitero, farem un vot d’abstenció, farem aquelles al·legacions en la línia que he anat parlant,
i d’altres, per no estendre’m, i esperem que la sensibilitat d’aquest Govern sigui la
d’acceptar les al·legacions que presentem per poder fer el vot afirmatiu el proper Ple.
Gràcies.
SENYORA ROTGER: Bona tarda a tothom. El regidor José Téllez ha fet una explicació
general dels pressupostos i en nom d’Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem MES només voldria destacar un parell d’elements, un és sobre la filosofia dels
pressupostos, i l’altre sobre el seu contingut social. Tirant una mica enrere, podríem dir que
vam arribar al Govern amb moltes idees, ens hem anat reunint amb molts veïns, amb
entitats, amb altres administracions, desenes, centenars, se’n poden fer una idea. A tots els
hem escoltat i els explicat què ens plantegem de fer. I la majoria ens ha sentit parlar d’això,
de què és la transversalitat, les polítiques socials, la participació, la preocupació per la
infància i l’adolescència, apostar per l’educació, afavorir l’educació, d’afavorir l’ocupació. A
gairebé totes les reunions o moltes de les reunions realment hem notat que ens feien un vot
de confiança. Alguns ens han explicat que s’han sentit molt poc tinguts en compte aquests
últims anys i que tenien moltes expectatives posades en el nou Govern. Aquestes
expectatives ens han motivat i ara sentim que és l’hora de demostrar que el que dèiem
anava de debò, que fins ara hi hem anat avançant però és en el moment dels pressupostos
la primera hora de la veritat, allò de fets i no paraules. Posant els diners, que sempre són
escassos, en uns projectes més que en uns altres, que és això fer política i gestionar. Hem
prioritzat doncs, seguint les línies que vam anunciar i que hem estat apuntant tots aquests
mesos. És cert que el panorama que ens hem torbat ha fet que no poguéssim anar tant
lluny com hauríem volgut, però creiem que apunta de manera força clara el que volem per a
la ciutat. I estem convençuts que els propers anys podrem avançar molt més. Així doncs,
els pressupostos parlen dels temes que creiem més importants, però això que deia de la
filosofia, per la manera com s’ha treballat també parlen d’altes coses que esmentava. Com
la participació, que ha estat present a l’hora de proposar les dotacions d’algunes partides, i
que és veritat que va ser només al començament i ja es veurà que això avança molta viat. I
també la transversalitat, com ja deia el José Téllez, per a nosaltres això és un compromís
seriós i ho demostra la manera com hem elaborat el pressupost, per exemple. El vam
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elaborar conjuntament tots els regidors i regidores amb el suport dels nostres equips, i va
ser entre tots que vam escollir les prioritats, molt sovint renunciat als temes de les pròpies
àrees que de vegades costa una mica, però ho teníem molt clar. Sobre l’apunt social, tal
com també s’ha comentat, els serveis socials augmenten molt, hi ha unanimitat absoluta en
el govern, i estic convençuda que també la resta dels membres d’aquest Ple, que el més
necessari és afrontar les necessitats de les famílies que passen més dificultats en aquest
moment de crisi. Per això, no hem dubtat en apujar la partida d’ajuts de menjador, de
teleassistència, de suport a la infància en risc, i també hem augmentat els diners destinats
a la xarxa d’entitats, que són claus per ajudar-nos a garantir la cohesió social i l’atenció a
les persones més desafavorides. Per tant, més subvencions? Sí, més subvencions. Creiem
que hi ha entitats que fan feina que és necessària per a la ciutat, que l’Ajuntament no pot
fer i que en canvi és imprescindible per això que deia, per la cohesió i per atendre les
persones que més ho necessiten. També hem inclòs serveis nous, com l’adhesió al
Programa la pobresa energètica de l’Àrea Metropolitana, aquests vuit-cents mil euros
aproximadament, CUESB, que és aquest servei d’atenció social en situacions
d’emergències. Algunes d’aquestes partides els sonen, probablement la majoria, perquè
d’una manera o una altra són temes que ja s’han treballat anteriorment, com els ajuts al
menjador, que ja s’ha comentat. En aquest cas només hem fet créixer la partida? Doncs no,
el que hem fet en aquest cas és incloure al pressupost els diners que realment necessiten
els nens i nenes de Badalona per menjar a l’escola. Fins ara només una petita part dels
diners necessaris estaven inclosos en el pressupost ordinari, la resta depenia del que es
pogués aconseguir d’altres institucions. Nosaltres creiem que res pot fer perillar una cosa
tant important com l’alimentació dels nens, en aquest cas no podem dependre de la sort de
cap manera. I per això ens hem assegurat que aquesta partida, que és irrenunciable, està
garantida. Si arriben diners de la Diputació o d’altres llocs, com també ja s’ha dit, doncs
fantàstic, farem moltes més coses. Però amb el menjar, amb l’assistència a la gent gran i
tots aquests punts claus no hi volem jugar. Per tant, tenim uns pressupostos socials
importants, i que sobretot volen assegurar que podem atendre les necessitats bàsiques, i
és per això que estem aquí. Per tant, des del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya Avancem - MES, confiem que els altres grups del Ple donaran suport a aquesta proposta.
Gràcies.
SENYOR PASTOR: Bé bona tarda, veïns, veïnes, regidors, regidores, alcaldessa. Els
pressupostos són una eina fonamental perquè el govern pugui realitzar la seves polítiques,
és obvi. Però evidentment quan es gestiona des d’un govern minoritari, en minoria, cal
comptar amb aquells que et poden recolzar. En el nostre cas, sempre serà des d’un vesant
progressista i d’esquerres. M’agradaria fer dues puntualitzacions que marquen el nostre vot
i que són conegudes per tothom, ja que en les darrers setmanes ho hem dit per activa i per
passiva. La primera, aquests pressupostos arriben tard, molt tard, la gran majoria de
municipis ho tenen aprovat fa mesos i no hem sabut ni el quan, ni el com, ni el perquè, però
és una realitat. La segona puntualització, estem d’acord en fomentar la participació i
felicitem el Govern en aquest sentit, tot i que esperem que en el futur sigui més del 0,4 %
del pressupost i sense opcions tancades. Creiem que fer reunions amb els districtes no era
incompatible amb fer aquests pressupostos conjuntament amb els Socialistes, o si més no,
com a mínim, saber el nostre parer. No és incompatible tampoc, la realització de la
proposta de pressupost, amb establir diàleg amb els sindicats i convocar una mesa de
negociació per tal de saber el seu parer sobre el capítol 1. I apostem per la participació, per
la participació sense matisos, i considerem que és bo aprofundir en aquest aspecte, hi ha
molt camí a recórrer. Hi ha qui diu que a aquest govern no li preocupa saber si compta amb
els suports suficients per aprovar-ho inicialment, ja que tenen altres mecanismes legals al
seu abast. Nosaltres, ni ens ho volem creure, ni jugarem a aquest joc brut, perquè això és
el que feia al mandat passat el Govern del senyor García Albiol, gràcies a una Llei
aprovada per Mariano Rajoy i el Partit Popular, una llei retrògrada i asfixiant per les
administracions locals, com és la LRSAL. El modus operandi era molt clar, és qüestió
d’agafar una proposta unilateral, portar-la al Ple i que no passés el tràmit, o de vegades ni
tan sols s’elevava a aquest Ple, i per les competències que li permetia aquesta llei,
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acabaven aprovant-lo en un despatx a porta tancada amb els seus propis socis de govern.
No és el model que s’ha de seguir a Badalona, i creiem sincerament que aquest govern té
la mateixa voluntat que nosaltres, de canviar aquesta realitat. I cal dir, que valorem
positivament l’esforç fet en despesa social, aquest va ser un dels compromisos a què
vàrem arribar fa nou mesos, apostar per cobrir les situacions d’emergència social. Ja vam
garantir en part, amb la cobertura de les teleassistències a aquells pensionistes amb menys
recursos, o amb la reducció del preu de les escoles bressol, per donar oxigen a moltes
famílies que encara estan colpejades per aquest temps d’aquesta crisi econòmica tan
devastadora dels darrers anys. Són propostes que posem en valor, propostes que vam
posar sobre la taula i que posteriorment el Govern va fer seves. Aquest Govern, altres
vegades ha mostrat predisposició al diàleg, esperem que sigui així en el futur, i podran
comptar amb nosaltres si és així. Per tant, posem la mà estesa per tal de construir entre
tots, una millor Badalona, una Badalona que és, majoritàriament, d’esquerres i progressista.
En els temps actuals s’han acabat les majories absolutes, cal dialogar i pactar amb la resta
de forces, i estarem tots d’acord en què les majories s’han de treballar des del diàleg i des
del pacte, per tirar endavant les polítiques que realment importen a la ciutadania. Si el
Govern vol comptar amb els Socialistes, com deia la regidora Agnès Rotger, calen fets i no
paraules, calen propostes conjuntes, i no demanar-nos el vot quan a vostès els interessa.
Cal fer un projecte comú de ciutat, i això passa per comptar amb els Socialistes. Per tant, el
nostre vot, valorant de manera molt positiva la vesant més social d’aquesta proposta, però
volent dir la nostra en el període d’al·legacions, serà d’abstenció. Tenim idees i projectes
per a la ciutat, que volem que el Govern escolti i estimi, els Socialistes volem ser importants
per a Badalona, som importants per a Badalona, i treballarem per tal que les nostres
al·legacions formin part d’un pressupost del que ens sentim part important. Acabo dient que
la nostra abstenció és un sí a obrir el debat en les properes setmanes, no s’ha de posar
pals a les rodes per part de ningú, i ens agradaria que així ho fessin la resta de forces
polítiques de l’oposició, per tal que cadascú hi digui la seva i pugui ser partícip d’aquests
pressupostos que avui ens presenta el Govern municipal.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, regidor Pastor. Regidor Juan Fernández, té la
paraula.
SENYOR FERNÁNDEZ: Gràcies, bona tarda, jo crec que aquest és un pressupost que és
un pressupost de façana i d’aparador, és un pressupost que s’ha adornat amb un procés
de participació que valorem positivament, però que en tot cas ha estat una participació
d’aparador com deia al començament, sobretot perquè a nosaltres ens han enviat un
dossier en qual parla del procés participatiu en qual es diu que primera vegada s’ha
treballat aquest pressupost amb totes les àrees, jo no sé com pensàvem que es feia abans,
perquè abans es feia com vostès diuen que ho han fet, es parlava amb les àrees i cadascú
expressava les seves necessitats i d’aquesta forma s’elaborava el pressupost, però vostès
això ho diuen però crec que no ho practiquen, sobretot perquè hi ha sindicats que han fet
arribar a tots els partits polítics una queixa formal en la que expressen que aquest
pressupost no s’ha parlat amb els sindicats, amb els representants dels 1.100 treballadors
d’aquest ajuntament, i per tant s’ha elaborat un pressupost a esquenes d’aquests
treballadors que vostès diuen que han parlat amb ells i ho han treballat amb ells, per tant
algú menteix aquí, algú no està dient la veritat. Aquest pressupost no s’ha sotmès a la
negociació col·lectiva amb els treballadors de l’Ajuntament, per tant aquí hi ha un primer
punt negatiu. Participació més enllà d’aquesta enquesta en la que s’han decidit a que
destinar 500.000 euros que és la mateixa quantitat que ha posat en votació un municipi
com Argentona de 12.000 habitants, o sigui a Badalona hem sotmès ha votació dels
ciutadans la mateixa quantitat que ha sotmès Argentona que és un municipi de 12.000
habitants, i aquí són 220.000 habitants. Una enquesta en la qual han votat el 2% del global
de tota la ciutadania, per tant això ens fa pensar que aquesta votació i aquesta participació
no ha arribat del tot a tots els veïns de la ciutat. I, després vostès diuen que han
confeccionat el pressupost amb els veïns, vostès el que han fet és multiplicar per cinc les
exposicions que es feien abans, amb els Socialistes i amb el Partit Popular, han fet cinc
Audiències públiques, el que es feia abans en el Museu, que es convocava a totes les
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entitats de la ciutat, vostès ho han repetit cinc vegades i moltes vegades, i miri que jo m’he
mirat les fotos, omplin les sales amb les mateixes persones que hi anàvem a la primera, a
la segona, a la tercera i a la quarta. Per tant, aquí una primera observació sobre aquest
procés de participació que vostès han venut com si haguessin conquerit Amèrica però que
no ha estat ben bé així. Vostès més enllà d’aquest procés ens han presentat un pressupost
amb uns ingressos que són absolutament irreals, i jo els diré que són absolutament inflats,
vostès preveuen un increment de l’Impost de Valors de Terrenys Urbans de més de 2
milions d’euros, un increment de la recaptació de l’Impost d’Activitats Econòmiques de més
de 200.000 euros, un increment de l’Impost d’Hidrocarburs de més de 200.000 euros i així
sucessivament. Això vol dir, que o vostès estan sent excessivament optimistes o que han
fet un arrodoniment de comptes perquè la despesa els hi quadri el que vostès han
augmentat. I vostès han augmentat perquè vostès estan parlant i han parlat durant aquests
dies del que han augmentat però jo no he escoltat que hagin vostès augmentat el
manteniment i la inversió en els edificis escolars, no he escoltat que hagin vostès
augmentat la partida en manteniment d’instal·lacions esportives, que com vostès gastin el
que tenen aquí previst no gastaran ni la meitat del que van gastar nosaltres en els dos
últims anys de legislatura, no gastaran el mateix, gastaran molt menys. No han parlat
vostès d’augmentar la partida de subvencions d’Entitats esportives, i ara Maria Gallardo, jo
li dic amb confiança, en aquest pressupost crec que no s’ha fet valer perquè els 220.000
euros que aquí es van a destinar a les Entitats esportives no li arriba a vostè per a molt,
sobretot, perquè 100.000 euros ja es van per al Badalona i 90.000 per les Entitats de
bàsquet, li queden a vostè 30.000 entre les cent i pico entitats de tota la ciutat. Per tant,
anem curts de recursos per a les entitats esportives i aquesta és una de les al·legacions
que aquest partit va a presentar perquè és surrealista que aquest Govern que augmenta
exponencialment aquesta partida de subvencions no sé per a qui, perquè 600.000 euros
són molts diners, i aquests diners no es veu reflectit en entitats que treballen en el territori i
entitats que treballen en la educació i en els valors com són les Entitats esportives, doncs,
no sé per a qui van a destinar vostè els diners, si després destinen el mateix a Esports que
fa quatre anys quan es van retallar les subvencions una barbaritat. Vostès, estan destinant
a dia d’avui el mateix que es dedicava quan aquest Ajuntament va entrar en un Pla d’ajust,
per no dir la retallada que vostès ja han aplicat en la convocatòria que han gestionat vostès,
la primera convocatòria de subvencions d’entitats esportives, vostès ja han retallar la
partida. Per tant, jo senyora Gallardo es ho dic en confiança, té que alçar més la veu
perquè els seus companys de govern no li fan molt de cas. En tot cas, és una despesa que
vostès diuen augmentem el 40% de la despesa social, si perquè vostès estan fent aquí una
operació d’estètica, perquè senyora Agnès Rotger vostè em diu és que hem consignat la
partida de beques menjador en dos milions d’euros i els seus companys en la reunió que
vam tenir perquè ens expliquessin el pressupost van dir que el que feien és cobrir el que el
Consell Comarcal dedicava a beques menjador i jo li dic, llavors on està aquí l’augment?. Si
vostès el que augmentem és cobrir allò que dedica el Consell Comarcal, on està aquí
l’augment ?, que fan fer de financera a altra entitat supramunicipal?, que fan cobrir el què
han de destinar?. I quan arribin els diners del Consell Comarcal que arribarà, que faran
amb aquests diners?, perquè no em van saber contestar. I, després un altra operació
d’estètica els 230.000 euros dels llibres de text, mirin nosaltres vam voler dedicar 1.800.000
euros a llibres de text, i se’ns va ocórrer presentar en el Ple la consignació pressupostària
perquè s’aprovés aquest 1.800.000 euros, i aquí els que ara estan en l’oposició també amb
nosaltres ens la van tombar. Per tant, si no valia abans espero que no valgui ara perquè
aquests 230.000 euros que a mi em semblen molt insuficients i que per cert la Comunitat
educativa no sap res de res d’aquests 230.000 euros , perquè jo he trucat a tres AMPES
aquest matí i m’han dit que de programa de llibres de text, de projecte no saben res de res.
Per tant, que ens expliquin que es farà amb aquests 230.000 euros perquè son insuficients i
no hi ha projecte darrere, per tant, aquí fa falta més informació. Nosaltres defensem que la
despesa repercuteixi directament en el ciutadà i no crec que 250.000 euros en Participació
o en processos de participació, perquè escoltin consignar una partida amb 250.000 euros
per a processos de participació són molt diners, són molts diners i ja ens explicaran vostès
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que faran amb 250.000 euros que són quasi cinquanta milions de pessetes en processos
de participació, per pagar a qui?, per a què ?, i per a pagar aquí?, i per fer-ho de quina
manera?. Per gastar-la en pagar a empreses com s’ha fet aquest cap de setmana en el
Procés de participació del Canal del Gorg, on s’han pagat 3.000 euros a una empresa per
un dia de feina. Què volen destinar 250.000 euros per pagar a empreses, perquè una
empresa pública s’enriqueixi amb aquests processos de participació. Per tant, jo crec que
aquí falta informació i falta que es faci un mica més transparent perquè aquí molt aparador
però poca transparència. Mirin vostès treuen pit d’haver reduït la despesa en personal però
vostès en aquest sentit no han inventat la pólvora. El Partit Popular va reduir la partida de
sous de personal de confiança i personal polític en un 25 % i vam estalviar en quatre anys
2 milions d’euros, saben quant estalviaran vostès? 300.000 euros. Per tant, no donin lliçons
d’aprimament de l’Administració pública perquè si algú pot donar lliçons o algú ha estat
pioner en aquest sentit en Badalona ha sigut el Partit Popular que ha estalviat més de 2
milions d’euros en quatre anys en quant a sous de personal de confiança i personal
eventual, hi ho feia amb llum i taquígrafs no com vostès que convoquen concursos i
aproven places i contracten a gent a la foscor i sense llum i taquígrafs. Per tant, jo crec que
aquest és un pressupost irreal i és un pressupost en el que es dóna poca informació per tot
el que volen gastar-se.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, senyor Fernández. Regidor Téllez, si us plau.
SENYOR TÉLLEZ: No indica la seva intenció de vot, suposo que és contrària per el que ha
dit?, es la guarda, molt bé. Intento respondre en cinc minuts, se m’ha fet moltes preguntes
sobre partides concretes, m’hagués agradat que aquestes preguntes s’hagués fet o bé en
les Audiències públiques, que només un regidor dels presents de l’oposició va assistir-hi a
dues, a més, li agraeixo que és el senyor Guijarro, la resta no van venir que jo crec que era,
la ciutadania va presentar moltes preguntes en aquestes audiències i potser l’oposició
s’hagués pogut passar. També hem fet una reunió amb tots el grups municipals on no vaig
rebre cap d’aquestes preguntes. El dia 1 de febrer vaig enviar un correu electrònic als grups
municipals recordant que estàvem a la disposició per aclarir algú concepte ningú em va dir
res. Els únics grups municipals que s’han passat dues vegades pel meu despatx és el Grup
Socialista i el Grup de Convergència i Unió, que s’han mostrat interessats i el senyor López
també, el senyor de Ciutadans si que no ha vingut al despatx però si que m’ha fet arribar
algunes consideracions però jo crec que hem demostrat com a regidoria de Badalona
Democràtica que teníem la màxima voluntat per aclarir tots els conceptes i tot i així, com els
quinze dies que tindrem ara per debatre i per presentar al·legacions i fins al proper Ple
doncs estem disposats a aclarir molts dels conceptes que avui hem posat aquí sobre la
taula. Al senyor López li vull dir que el debat sobre fiscalitat municipal ja el vam tenir, vull dir
perquè ha posat aquí moltes intervencions sobre l’IBI i tot això, i jo crec que marca molt la
ideologia del seu partit que jo no sé si el president del Estat espanyol que està a punt de no
investir-se, sap que la seva ideologia és precisament baixar despesa social i baixar
impostos, ja m’explicarà com es fa això i si al president que pretenen investir ho saben això
perquè no és res de centre aquesta ideologia és bastant, bastant de dretes. I jo crec que ha
fet moltes comparatives amb el pressupost 2014 sense mirar-se la liquidació del 2015,
perquè entendria llavors que molts augments d’aquests que vostè estava tan escandalitzat
jo crec que era perquè ho feia en base al pressupost del 2014 que estava en pròrroga i no
en base a la liquidació del 2015, com he dit jo i han recordat els regidors de Govern que
han parlat també, és un pressupost més realista en la despesa en aquest sentit. Intentant
respondre també a les preguntes del senyor Subirana, al qual li agraeixo la seva extensió i
el to constructiu que ha fet de les propostes i esperem estar a l’alçada de poder mirar totes
les al·legacions que faci i poder estar a l’alçada de resoldre-les adequadament quan calgui.
Crec s’ha augmentat el manteniment perquè s’ha actualitzat preus sota plecs actuals,
també en el tema dels espais públics s’ha afegit també el manteniment del verd com ja ha
passat en aquest Ple per tant per això s’ha augmenta considerablement perquè
s’actualitzen preus sobre els plecs actuals, augmenta el manteniment i augmenta, bé,
s’agrupa el verd. S’han fet vàries preguntes i que jo ho he intentat explicar al principi, quan
consolidem la despesa social això no vol dir que renunciem als diners supramunicipals que
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puguin arribar, al contrari,sinó que el que farem serà poder augmentar els serveis o
destinar-los a nous serveis que ara no estem oferint. El tema dels llibres també com vaig
anunciar en totes les audiències públiques perquè vaig intentar ser honest amb això, és una
idea la de la socialització de llibres que es va presentar en aquell Ple en una moció al 2003,
si no m’equivoco, que va tenir els vots dels Grup Socialista, el Grup de Convergència i
Unió, el Grup d’Iniciativa i com he explicat a les audiències comptem amb vostès per
desenvolupar aquest programa amb vostès i amb la Comunitat educativa per desenvolupar
aquest programa de prestació de llibres que no és el mateix senyor Fernández milions, 2
milions o 1 milió ara no recordo la xifra que vostès plantejaven per als llibres de text, que
era un xec a més un xec per a famílies, que un programa de socialització de llibres que és
molt més efectiu i és el que demanava,a nivell de despesa, és el que demanava la
Comunitat educativa. Sobre el Partit Socialista que deia que el pressupost arribava tard i he
explicat que hem fet un esforç de treball en base zero i que també hem intentat afinar el
màxim els ingressos i que presentar el pressupost 2016 ens ha permès afinar més en els
ingressos. Dir que també s’han queixat de la falta de diàleg, que lamento que es queixin
perquè precisament aquest pressupost s’ha intentat i recull propostes del debat que vam fer
de les ordenances fiscals amb vostès, que per això la vam votar a favor perquè havia un
compromís a recollir propostes d’augments en escoles bressols i de l’assistència que això
ho hem reflectit al pressupost, per tant ha hagut una voluntat de diàleg sempre amb el Partit
Socialista i amb els altres perquè compartim aquesta idea de despesa social, com ben bé
he explicat i han fet una consideració sobre els sindicats que també ha fet el Partit Popular
que vull aclarir. Amb els sindicats dintre de la seva negociació es negocia el salari, es
negocia les condicions laborals no es negocia el pressupost, que el pressupost es negocia
amb la ciutat i en la Mesa de negociació que tenim oberta en els sindicats ja abans de
tancar, a més jo sóc el regidor que participo en aquesta Mesa de negociació, ja teníem
tancats uns preacords que suposàvem un augment de la massa salarial del 1 per cent i
també pagar una quartilla de la paga extra de la retallada del 2012 i alguns augments
d’auxiliars a tècnics mitjans. Tot això està contemplat en el pressupost. Per tant, els
preacords que teníem amb els sindicats estan contemplats en el pressupost, per tant, de fet
només s’han queixat només dos sindicats però mai el Comitè Unitari d’Empresa que és el
que representa a la majoria sindical d’aquest Ajuntament, per tant el diàleg amb els
sindicats jo crec que ja ho aclarirem. Els comunicats que fan aquests darrers dies jo crec
que hi ha un problema d’apreciació, jo no crec que menteixi ningú senyor Fernández amb
això dels sindicats. Vaig a aclarir també perquè ha fet un menyspreu de la participació
bastant, senyor Fernández en la seva intervenció i ha posat com a exemple per comparar el
Ajuntament de Badalona un ajuntament de la CUP que és el d’Argentona, que m’ha fet
gràcia perquè precisament el senyor Calvo, l’Alcalde d’Argentona, quan vam nosaltres
presentar el pressupost participatiu em va trucar per preguntar-me com ho havíem fet i jo li
vaig passar tot el dossier, tota la documentació que teníem i hem sigut bastant referent en
com ho s’ha fet allà. Allà destinen mig milió, correcte, per a pressupost d’inversions que és
de 12 milions no és de pressupost ordinari, cap altre ajuntament a Catalunya , a l’Estat
espanyol no el conec però a Catalunya ha fet un procés participatiu com el nostre sobre el
pressupost ordinari. Per tant, no intenti comparar-me amb ajuntaments que precisament
ens han trucar per veure com ho havíem fet i que com dic som referents a la manera de ferho. Sobre els ingressos només unes dades, si mira la preliquidació que està en l’expedient
del 2015, veurà que en plusvàlues vam recollir, en la preliquidació surten 6 milions d’euros
al 2015, nosaltres com sap en el debat d’ordenances fiscals vam recuperar el tipus vam
passar del 27 al 30, ai! al 3, no del 27 al 30 perdó, i hem pressupostat 5 milions. Per tant, jo
crec que són unes previsions realistes que a més compten amb l’aval dels habilitats
nacionals de la Casa o sigui que és una qüestió en la previsió d’ingressos molt més tècnica
que política, per tant jo els demano l’abstenció en aquests pressupostos perquè la feina que
s’ha fet és una feina realista i que en cap cas suposarà un forat en aquest Ajuntament que
són experiències que ja vam passar en el passat, que vam fer molt de mal i que els tècnics
de la Casa la recorden molt bé, i la veritat és que són molt realistes alhora de preveure
ingressos i nosaltres també volem augmentar la despesa social però sempre sabent amb
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què compten. I, aquest menyspreu senyor Fernández que feia de la participació també no
sé si vostè ha mirat els pressupostos d’altres ajuntaments similars al nostre com el, tinc
aquí les dades, com el de Terrassa, com el d’Hospitalet, com el de Sabadell que ja fa molts
anys que tenen experiències de participació i que Badalona, com en tantes coses, està a la
cua en aquest tema i que tenen pressupostos similars també a l’hora de presentar
processos participatius com el que nosaltres estem fem. Sí, evidentment la participació té
un preu i nosaltres l’assumim perquè li donem la importància que li pertoca i plantejar la
participació o la despesa que es pot fer en una empresa de participació en un matí de feina
em sembla que és menysprear molt el que significa un procés participatiu. Un procés
participatiu no és només un matí de feina, són setmanes, setmanes, mesos de planificació,
de parlar amb les entitats i jo crec que aquí o algú dia si vol que li expliquin com és un
procés de participació, jo crec que tenim una experta, una experta regidora en Participació
que és la senyora Taleb, algun dia pot quedar i li pot explicar com es fa, però sobretot no
menyspreï els processos de participació de la manera que ho ha fet. Moltes gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, regidor Téllez. Entenc que hi haurà un segon
torn de paraules? Sí. Recordeu, perdoneu, que en el segon torn són cinc minuts el temps
que tenim, no són deu sinó cinc.Gràcies.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Yo tengo que agradecer al regidor de Hacienda, que es
verdad que me ha atendido cuando le he tenido que preguntar algo, inmediatamente, o sea
que por ese aspecto darle las gracias sin ningún reparo. Lo de derechas y de izquierdas yo
creo que al final hay que hacer bien las cosas y si Ciudadanos quiere no subir los
impuestos o rebajarlos en la medida de lo posible es para crear empleo. En economía hay
algo muy claro si la Administración pública gasta un 40% o es un 40% el producto interior
bruto pues queda menos dinero para la actividad económica, eso es elemental. Ni es de
derechas ni de izquierdas, en Nueva Zelanda en los años 80, finales de los 80 el Partido
Laborista hizo un Plan de reforma de la Administración pública que hizo que disminuyera el
peso de la Administración pública y que generó confianza, reactivó la economía, bajó el
paro, o sea, no es de derechas ni de izquierdas hay veces que no queda más remedio. Yo
hablaba esta mañana con vecinos y me decían tenemos un problema nosotros en la
ciudad, hay muchas Comunidades de vecinos donde hay vecinos que no pagan la
Comunidad. Como no pueden pagar, entre la alimentación, el agua, la luz, el IBI que
intentan pagarlo pues resulta que no pueden pagar la Comunidad, y tenemos un problema,
porque los que si pagan la comunidad se cansan de sufragar todo el gasto. ¿A ver,como
solucionamos ese problema? Es un problema importante. Yo pienso que en la medida de lo
posible tenemos que bajar el IBI, lo reconozco. Cuanto más dinero tengan las familias para
sus necesidades básicas mejor para la actividad económica, sin ningún problema.
Ciudadanos quiere la reforma de la Administración pública? Sí, queremos suprimir
Diputaciones, Consejos Comarcales y el Senado. No quiere decir que lo que haga la
Diputación deje de hacerlo si el Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación funciona
pues se mantiene el organismo, se le dota del personal que está en la Diputación, que lo
hace perfectamente y funciona, pero quitamos el peso político, los políticos, los asesores
etc… sentido común, creo que es sentido común. Por otro lado, los ingresos y los gastos, si
miramos los ingresos netos en 2015 a 31 de diciembre el IBI 44.500.000 euros, en el
presupuesto de 2016 47 millones de euros, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
7.600.000 euros a 31 de diciembre ingresos netos, en 2016 8.700.000 euros, multas de
circulación 760.000 euros ingresos netos, en 2016 presupuestado 2 millones de euros. 4
millones y medio que no vamos a recaudar, que no vamos a recaudar 4 millones y medio.
Sobre lo social estoy a favor de dedicar todo el dinero que quieran a becas de comedor,
apoyaría que todos los niños de Badalona comieran gratis en todos los colegios, lo
apruebo, ningún problema. A la gente mayor de 65 años con un nivel de renta pequeño,
comida, asistencia estaría a favor. Pero es que en su presupuesto, en su presupuesto el
gasto, el aumento del gasto no está ahí está energía electricidad, agua, servicio de
limpieza, otros trabajos y subvenciones 7.300.000 euros más que el presupuesto anterior,
ahí está el problema. Quítenme los 7.300.000 euros, no hay problema.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, alguna paraula. Sí? Senyor Subirana.
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SENYOR SUBIRANA: Sí reconèixer al regidor Téllez el fet del que ha dit, obrir les portes i
que ha està a disposició, jo hi he anat, és veritat dues vegades, però si li explico tot amb les
dues reunions no fa falta que vinguem al Ple. Per tant, ja li vaig dir jo que hi ha coses que
es poden explicar i coses que no, malgrat l’expedient sencer, el correu electrònic crec que
era del dijous o del divendres i fins i tot avui hi ha alguna petita rectificació si no m’equivoco,
que no variava molt però des del primer dia que vostè i jo ens vam reunir i fins avui o fins
ahir podíem dir, doncs bé, jo potser tinc una carpeta amb molts papers que ha anat variant.
Per tant, reitero hi ha algun aclariment de la meva exposició que ja s’ha fet, a nosaltres
també ens constava que la Comunitat educativa no tenia constància de com i de quina
manera reitero el posicionament nostre en aquest sentit i a partir d’ara, doncs, veure si la
continuïtat d’aquest apropament malgrat ideològicament estem vostè i jo a les Antípodes,
doncs, en el Pressupost municipal podem arribar a un acord.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, senyor Lladó.
SENYOR LLADÓ: Primer responent un parell de coses i després faig l’exposició. Amb el
comentari que feia el regidor Subirana, precisament, en el tema de rehabilitació
d’habitatges és clarament un tema que tenim identificat com a important i precisament va
ser un dels temes parlats amb Governació el divendres passat que ens va visitar la
Consellera i estem treballant també amb el Patronat Metropolità d’Habitatge. En tot cas,
prendrem nota d’aquest anunci de futura al·legació que ens mirarem amb interès perquè tot
el que sigui millorar els serveis i els recursos per afrontar l’emergència habitacional, doncs
evidentment, ens hi trobaran. Un parell de consideracions, reiterant paraules del regidor
Téllez en el tema de la participació, a mi també i en el grup que represento, ens ha sabut
greu doncs aquest menysteniment i aquesta una mica de frivolitat en un tema que realment
és important i que ens l’he mirar sempre en termes comparatius i en termes d’on venint i
evidentment també on hi anem que volem anar molt més enllà però sobretot d’on venim i
aquí un 2% del cens participant en procés participatiu bàsicament on-line en un ciutat com
és Badalona és molt poc, doncs, a mi em sembla que és molt, i especialment si ho
comparem amb experiències d’altres municipis molt semblants al nostre i això crec que
honradament hem de fer, deixant de banda que estàvem parlant de l’ordinari que
evidentment té un marge més petit. En tot cas, remarcar una cosa que ha dit la meva
companya l’Agnès Rotger i també ho ha dit el regidor Téllez , la voluntat d’entesa d’aquest
Govern i de la regidoria de Badalona Democràtica, jo crec que l’expressió dels vots que
d’alguna manera s’apunta a la Sala,doncs, ja com una mica d’incongruència en aquest
reconeixement a les portes obertes, a les converses que s’han tingut precisament des de
l’Àrea, jo crec que estem parlant de pressupost, però abans hem parlat i al Ple discutit les
ordenances i allà ja és veu i s’ha vist la voluntat del Govern a arribar a acords, alguna de
les coses que van sortir a els ordenances precisament han estat incorporades ja
directament en el pressupost, per tant la voluntat és clarament d’arribar a acords, de tenir
les portes obertes i a l’espera de tenir, aprovem com aprovem el pressupost, aquest Govern
valora molt el moment que comença demà que és el moment de les al·legacions obertes a
la ciutadania amb aquesta possibilitat de fer-ho on-line i també obertes clarament a tots els
Grups Municipals. Això serà així, aprovem com aprovem aquest pressupost.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies, regidor Lladó. Senyor Pastor.
SENYOR PASTOR: Molt breument, perquè jo crec que tampoc és bo que ens repetim, en
aquest senti, evidentment agrair la tasca feta al regidor Téllez, torno a repetir anem tard. Jo
no dic que no s’hagi facilitat la informació però s’ha facilitat a trossos en aquest sentit. La
setmana passada, a finals, encara estàvem rebent informació en detall, i el que si que
diem reiterem la nostra voluntat de participar activament d’aquest pressupost. A partir de
demà amb les al·legacions, així ho farem i dic una vegada més que el que volem és que
aquesta voluntat que va ja sent en les ordenances fiscals i que per tant d’aquí ve el pacte
de la teleassistència i de les escoles bressols sigui també per uns pressupostos que han de
fer un full de ruta de les politiques progressistes d’aquesta ciutat.
SENYORA ALCALDESSA: Moltes gràcies. Senyor Fernández.
SENYOR FERNÁNDEZ: Sí gràcies. Jo en cap moment li he enlletgit, doncs, la seva
predisposició a parlar sobre els pressupostos, que la ha tingut igual que la tenia el senyor
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Riera quan el nostre partit governava, però sap vostè una cosa és que quan un governa és
el que ha de prendre decisions, és el que ha de buscar consens i és el que ha d’anar a
buscar a l’oposició per arribar a acords, cedir i acceptar propostes. I aquesta predisposició
seva, de a part d’explicar, arribar a un consens no la hem vist. Però bé, mai és tard encara
que a vostè suposo que li costa voler oferir consens al Partit Popular perquè li costarà una
dutxa de lleixiu d’aquesta seva. Però al final tant els que estan governant com els que estan
a l’oposició tenim el deure de mirar per l’interès general del veïns, però es sobretot el
Govern el que té el deure de buscar el consens amb l’oposició, per tant això és el que
vostès han de fer. Els sindicats ho han deixat molt clar, senyor Téllez, i jo m’he entretingut i
he mirat, i he acarat les partides del Capítol1, del Capítol destinat a personal de l’últim
pressupost del Govern del Partit Popular i el seu i la partida vostès la redueixen, jo no sé
surtin aquest Ajuntament com ha sortit d’un Pla d’ajust tenint l’oportunitat de contractar més
personal com és possible que la partida del Capítol1 es redueixi, no ho entenc, igual que
no entenc que redueixin altres moltes partides però si augmentin partides d’estudis i de
participació de l’Àrea d’Alcaldia i d’altres àrees. Jo crec que a aquest pressupost li falta
concreció, li falta informació, li falten projectes i sobretot dir-li també que nosaltres no
menyspreem el procés de participació, el valorem molt bé. El que passa, el que si volem
posar de relleu és que vostès que volien revolucionar el món i volien canviar-ho tot, no sé si
li deien vostès la “Revolució dels Somriures”, jo el que els demanaria és que la cosa no es
quedi en un somriure i en treure la foto del rei sinó que realment revolucionin vostès alguna
cosa si és que han de revolucionar.
SENYORA ALCALDESSA: Hauríem de passar ja a la votació, la intenció del vot, fem-ho de
cap i de nou. Com que és el nostre deure contribuir al benefici general dels veïns i que
tothom pugui fer al·legacions, reiterar que és voluntat d’aquest govern seguir dialogant per
un pressupost de consens, que aquesta porta que deia el regidor Téllez segueix oberta, i
que tal com vam fer amb les ordenances, que com tots vostès saben perquè així ho vam
veure, és voluntat, és una voluntat real d’aquest govern que els pressupostos recullin
aquest consens i aquestes opinions de tots els grups, intentar arribar al màxim de què sigui
el pressupost de tot el Plenari amb l’oposició inclosa. Però, és evident, que la ciutat
necessita que el procés d’aprovació del pressupost no s’aturi i que aquests pressupostos
tan socials que la ciutadania necessita no pateixin endarreriment, en realitat avui estem
davant d’un tràmit, d’un pur tràmit, perquè en realitat el que farà que els pressupostos es
puguin aprovar definitivament serà després de totes aquestes al·legacions i per tant per
responsabilitat aquest govern, per responsabilitat de tirar endavant, perdó, és que no poden
estar-me interrompent.
SENYORA GARCIA ALBIOL: No, és que jo crec que està equivocada. Està equivocada, o
sigui no es poden presentar al·legacions perquè el pressupost no s’ha aprovat.
SENYORA ALCALDESSA. Perdoni, si em deixa acabar, si us plau, vostè no té dret a tallarme mentre estic parlant.
SENYOR GARCIA ALBIOL: No és posi nerviosa.
SENYORA ALCALDESSA: Quan acabi, vostè digui el que vulgui, però ara jo acabaré.
SENYOR GARCIA ALBIOL. No es posi nerviosa.
SENYORA ALCALDESSA: Per responsabilitat, com que nosaltres hem de suplir aquest
tràmit, nosaltres hauríem pogut com molt bé el Partit Socialista ens ha recordat, nosaltres
hauríem pogut no portar això al Ple, no portar aquest tràmit al Ple perquè la llei ens
emparava per no fer-ho però ens semblava que era millor i tenir aquest debat de passar
aquest tràmit, però per tant nosaltres per responsabilitat tirarem endavant el no perjudicar a
la ciutadania amb un endarreriment del procés i per tant farem servir tots els recursos legals
que la llei posa al nostre servei i per tant, doncs, l’aprovació inicial que donarà peu al
període d’al·legacions, doncs, la farem per Junta de Govern. I per això, per tant, vostès
podran fer les al·legacions i nosaltres farem servir les lleis que tenim a l’abast, la legislatura
que tenim a l’abast per no perjudicar a la ciutadania amb un endarreriment del procés. La
porta és oberta per seguir parlant, vostès podran fer les al·legacions i podrem seguir el
procés participatiu per fer uns pressupostos que beneficiaran a la ciutat amb el resultat de
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totes les seves propostes. Per tant queda no aprovat aquest pressupost inicial i passem al
següent punt.
SENYOR RIERA: Senyora secretària...
SENYORA SECRETÀRIA: Ha de dirigir-se a la Presidència.
SENYOR RIERA: Està donant fe d’un acte i d’una acció que no és veritat, no s’ha aprovat
el pressupost.
SENYORA ALCALDESSA: És que ja he dit que no s’havia aprovat. No,no, he dit no s’ha
aprovat el pressupost. Nosaltres, convocarem Junta, farem Junta de Govern i l’aprovarem
per Junta de Govern.
Votació
No s’aprova.
Vots a favor 10, dels grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i
Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem - MES i Guanyem Badalona en
Comú.
Abstencions 6, dels grups municipals de Convergència i Unió i Partit dels Socialistes.
En contra 11, dels grups municipals de Ciutadans (Ciudadanos) i Partit Popular.
3. Aprovar la rendició del compte justificatiu, de diverses subvencions finalistes
atorgades a entitats esportives de Badalona.
Identificació de l'expedient
Tipus d’acte: Aprovació col·lectiva compte justificatiu subvencions finalistes d’Esports
Òrgan que resol: Ajuntament Ple
Caràcter: Definitiu. Exhaureix la via administrativa
Expedient ref. Addicional: 46/Y02-2016
Tramitació: Ordinària
Objecte de l’expedient: Aprovació conjunta compte justificatiu subvencions finalistes d’Esports
següents: 138/S08-15, 124/S05-15, 322/S52-15, 142/S12-15, 140/S10-15, 139/S09-15 i
141/S11-2015
ANTECEDENTS
1. En el pressupost de despeses vigent, han estat incloses les subvencions nominatives i
finalistes, que a continuació es relacionen, mitjançant modificació pressupostària acordada
pel Ple de l’Ajuntament i aprovades en data 24/11/2015 i publicades definitivament al BOP
el 22/12/2015:
 138/S08-2015 – ASSOCIACIÓ DE FUTBOL AMERICA BADALONA DRAGS, que té
CIF G-59319038, amb càrrec a la següent aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Operació
Import
2015 N 322 3411 48908060


12015000062148

8.000,00 €

322/S52-2015 - AEE COL.LEGI CULTURAL, que té CIF G-64897176, amb càrrec a
la següent aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Operació
Import
2015 N 322 3411 48908067



8.000,00 €

124/S05-2015 - CLUB ESPORTIU SEAGULL, amb NIF G60577772, amb càrrec a
la següent aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Operació
Import
2015 N 322 3411 48908059



12015000062149

12015000062186

7.562,75 €

142/S12-2015 - CLUB ESPORTIU MAS RAM DE BADALONA
– NIF –
G08923948, amb càrrec a la següent aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Operació
Import
2015 N 322 3411 48908062
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140/S10-2015 - PENYA FONDISTES BADALONA - NIF G60399763, amb càrrec a
la següent aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Operació
Import
2015 N 322 3411 48908064



1.000,00 €

139/S09-2015 - CONSELL ESPORTIU DEL BARCELONÈS NORD, NIF G58202094, amb càrrec a la següent aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Operació
Import
2015 N 322 3411 48908047



12015000065471

12015000062151

24.000,00 €

141/S11-2015 - BADALONA RUNNING, NIF G65652737, amb càrrec a la següent
aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Operació
Import
2015 N 322 3411 48908055

12015000062156

4.000,00 €

2. En data 31 de desembre de 2015, per resolucions de l’alcaldessa, es va aprovar
l’atorgament de les subvencions abans esmentades i satisfer el 50% de les quantitats
abans esmentades.
3. El Sr. Interventor ha fiscalitzat favorablement el compte justificatiu presentat per les
entitats relacionades al punt primer d’aquests antecedents.
Fonaments de dret
1 De conformitat amb l’art. 3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú (LRJPAC), les administracions
públiques han de servir amb objectivitat els interessos generals i actuen d’acord amb els
principis d’eficàcia, de jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació amb ple
sotmetiment a la Constitució, a la Llei i al Dret. D’acord amb el que disposa l’article 55 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, quan es dictin diversos actes administratius de la mateixa
naturalesa, podran unificar-se en un únic acte.
2. El Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per l’aprovació de les subvencions atorgades
per l’Ajuntament de Badalona atès que els articles 124 i 125 del Decret 179/1995, de 13
juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya, regulen que l’aprovació de bases per a l’atorgament de subvencions de
l’Administració local correspon al Ple municipal i que les subvencions podran atorgar-se
directament quan aquestes estiguessin previstes en el pressupost de l’entitat que aprova el
Ple municipal, en quest cas, es considera convenient l’aprovació de la rendició del compte
justificatiu de les subvencions finalistes. En el mateix sentit cal indicar que l’article 22 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local preveu que és
competència del Ple, en tot cas, l’aprovació i modificació dels pressupostos, dels
instruments de regulació de caràcter general com les ordenances i de les que
expressament li confereixin les lleis.
Proposta de resolució
En conseqüència, , no hi ha cap tipus d’obstacle legal ni reglamentari per tal que l’Ajuntament
Ple adopti la següent proposta i la converteixi en resolució.
PRIMER.- Aprovar la rendició dels comptes justificatius de les subvencions finalistes d’Esports
següents:
 138/S08-2015 – ASSOCIACIÓ DE FUTBOL AMERICA BADALONA DRAGS, que té
CIF G-59319038, amb càrrec a la següent aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Operació
Import
2015 N 322 3411 48908060


12015000062149

8.000,00 €

124/S05-2015 - CLUB ESPORTIU SEAGULL, amb NIF G60577772, amb càrrec a
la següent aplicació pressupostària:
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Aplicació pressupostària
2015 N 322 3411 48908059


8.000,00 €

12015000062186

7.562,75 €

12015000062159

1.000,00 €

12015000065471

1.000,00 €

139/S09-2015 - CONSELL ESPORTIU DEL BARCELONÈS NORD, NIF G58202094, amb càrrec a la següent aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Operació
Import
2015 N 322 3411 48908047



12015000062148

140/S10-2015 - PENYA FONDISTES BADALONA - NIF G60399763, amb càrrec a
la següent aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Operació
Import
2015 N 322 3411 48908064



Import

142/S12-2015 - CLUB ESPORTIU MAS RAM DE BADALONA – NIF –G08923948,
amb càrrec a la següent aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Operació
Import
2015 N 322 3411 48908062



Num.Operació

322/S52-2015 - AEE COL.LEGI CULTURAL, que té CIF G-64897176, amb càrrec a
la següent aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Operació
Import
2015 N 322 3411 48908067



Id.Op

12015000062151

24.000,00 €

141/S11-2015 - BADALONA RUNNING, NIF G65652737, amb càrrec a la següent
aplicació pressupostària:
Aplicació pressupostària
Id.Op
Num.Operació
Import
2015 N 322 3411 48908055

12015000062156

4.000,00 €

SEGON.- Satisfer els imports respectius, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
esmentades al punt primer de la part dispositiva.

SENYORA ALCALDESSA: Molt bé, sobre aquest punt alguna paraula? Sí, senyor Falcó. A
favor? Alguna manifestació de vot abstenció o contrari?.
SENYOR FALCÓ: Votem a favor, però vist el que he vist avui aquí no sé si val la pena que
ens segueixin portant dictàmens com aquests o ja el poden aprovar directament per la
Junta de Govern. Perquè la rendició d’unes subvencions que ja estan donades i que deuen
tenir un informe d’Intervenció que està plenament justificat el seu pagament no sé pas que
és el que estem fent. En tot cas, em lliga l’oportunitat que tenim d’expressar la nostra
posició favorable en aquest darrer dictamen amb el fet de veure com d’estrany ha estat
viure el que ha estat la seva intervenció per cloure el debat del punt anterior. Fins i tot, he
vist que en algun moment es posava vermella l’alcaldessa, i jo crec que és per posar-hi,
perquè francament, no ens tornin a portar mai més al Ple ni els qui estan en qualsevol lloc
d’aquest hemicicle ni els que estaven a les places en manifestacions en contra de la
LRSAL, del Partit Popular, que limitava les atribucions dels plens dels ajuntaments a l’hora
de prendre decisions, no ens facin fer més comèdia. Perquè, si el que vostès ens diuen
avui és que aquest Ple no serveix per a res i que vostès han decidit que aquest és un
pressupost que s’aprovarà per Junta de Govern, doncs, em sembla francament un frau
legal, però tan frau legal era fent-ho el PP com és i serà fent-ho vostès. Gràcies.
SENYORA ALCALDESSA: Només vull recorda-li que és un pur tràmit el que passem avui,
és una aprovació inicial, no estem aprovant en absolut els pressupostos de la ciutat. Estem
aprovant que pugui continuar el tràmit, que pugui continuar que vostès puguin fer
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al·legacions i que es pugui seguir treballant per fer els pressupostos que sí, evidentment,
aprovarem aquí al Ple. Sobre aquest tercer punt alguna altra petició?. Doncs, passem a la
votació. Algun vot en contra del tercer punt? Alguna abstenció? Doncs s’aprova. Molt bé,
moltes gràcies.
Votació
S’aprova per unanimitat.
Vots a favor 27.
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les dinou hores i trenta minuts, de la qual,
com secretària, dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa

La secretària

M. Dolors Sabater i Puig

Catalina Victory Molne
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