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ORDRE DEL DIA
1 Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/2897 PROPOSTA. Aprovació compromisos establerts a l'acord de la Comissió
delegada del Govern per Assumptes Econòmics de l'Administració General de l'Estat, per
acollir-se a la modificació de determinades condicions financeres de les operacions
d'endeutament.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1 Pronunciament sobre la urgència de la convocatòria.
El pronunciament sobre la urgència de la convocatòria s’aprova per unanimitat.
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA
2 AP-2014/2897 PROPOSTA. Aprovació compromisos establerts a l'acord de la
Comissió delegada del Govern per Assumptes Econòmics de l'Administració General
de l'Estat, per acollir-se a la modificació de determinades condicions financeres de
les operacions d'endeutament.
FETS:
Vist que el Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, va establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitat locals, d’obligat compliment per
totes elles.
Igualment, el Reial Decret-llei 4/2012, preveia que el finançament del pagament als
proveïdors es podria fer mitjançant una operació d’endeutament a llarg termini de
l’Ajuntament, i que caldria que prèviament l’Ajuntament aprovés un Pla d’Ajust.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del 27 de març de 2012, va aprovar el Pla d’Ajust
que s’havia d’enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el qual
contemplava l’existència de crèdit per fer front al pagament de la càrrega financera derivada
de l’operació.
Atès que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha comunicat, mitjançant
una nota en la seva web, que el Pla d’Ajust presentat per l’Ajuntament ha estat valorat
favorablement.
La Agència Estatal de la Administración Tributaria, mitjançant la seva pàgina web, ha
assenyalat que l’import total de les obligacions dels proveïdors pendents de pagament dels
ens municipals traspassades a l’ICO és d’un total de 30.843.014,18 euros, dels quals
26.791.573,58 € corresponen a obligacions pendents de pagament a proveïdors de
l’Ajuntament de Badalona, 1.336.622,37 € de l’IMSP, 200.909,52 € de l’IMPO, 11.912,45 €
del PMB, 2.101.159,85 € de Badalona Serveis Assistencials, SA i 400.836,41 € de
Badalona Cultura, SA.
Atès que el passat 9 de juliol, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en la
segona fase del mecanisme de finançament de pagaments, possibilita un nou finançament
de les obligacions dels proveïdors pendents de pagament dels ens municipals traspassades
a l’ICO per un import de 193.932,57 euros, dels quals 59.194,14€ corresponen a
obligacions pendents de pagament a proveïdors de l’Ajuntament de Badalona, 17.599,51 €
de l’IMSP, 95.822,42 € de Badalona Serveis Assistencials, SA i 21.316,50 € de Badalona
Comunicació, SA.
Els crèdits concertats amb diferents entitats i dates, tots ells abans de 31 de juliol de 2012,
van ser destinats al pagament a proveïdors per l’import referit de 31.036.946,75 euros (1ª
fase 30.843.014,18 euros i 2ª fase 193.932,57 euros).
Posteriorment, en data 13 de maig d’enguany, la Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local, ha dictat una resolució per la que es dona compliment a l’acord de 24
d’abril de 2014 de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, per la
modificació de determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament
subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les
entitats locals.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Per tot això, es proposa a l’Ajuntament Ple, previ informe de la Comissió Informativa de
l’Àmbit de Govern, Economia i Hisenda, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Acollir-se a la tercera opció proposada de reducció “màxima” del tipus d’interès
en uns 140 punts bàsics, a la que es descomptarà el possible cost de la intermediació
bancària per canvi d’operativa i contractes, mantenint els actuals períodes d’amortització i
de carència.
SEGON.- S’acorda el compromís d’adhesió al Punt general d’entrada de factures
electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACE), a partir del dia següent que es
publiqui l’ordre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mitjançant el qual es
regularan les condicions tècniques i funcionals que ha de complir el punt general de
factures electròniques. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a aquesta obligació
mitjançant la sol·licitud del servei de factura electrònica e.FACT de les administracions
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catalanes, una vegada estiguin resoltes les qüestions jurídiques i tecnològiques relatives a
la seva integració i interoperabilitat amb la plataforma FACE de L’AGE.
TERCER.- S’acorda l’adhesió a la plataforma “Emprende en 3” per a impulsar i agilitzar els
tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial. Aquest Ajuntament podrà donar compliment a
aquesta obligació mitjançant la sol·licitud del servei de “Tramitació d’activitats empresarials
pel món local
(Finestra Única Empresarial)” impulsat pel Consorci AOC, la Generalitat de Catalunya i les
administracions locals catalanes, quan s’hagin resolt les qüestions jurídiques i
tecnològiques per a que aquesta iniciativa inclogui els serveis “Emprende en 3”.
QUART.- S’acorda el compromís de substitució immediata d’un mínim del 30% de les
vigents autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions responsables
o comunicacions prèvies, mitjançant l’aprovació en breu de les ordenances tipus
d’intervenció municipal ambiental de seguretat i salut pública, i d’intervenció municipal en
espectacles públics i activitats recreatives, desenvolupades per la Diputació de Barcelona i
impulsades pel Consorci AOC. Aquestes ordenances tipus estan adaptades a la Directiva
de Servei, la llei 20/2013 de Garantia de la Unitat de Mercat i la normativa específica de la
Comunitat de Catalunya, i impliquen el compliment de la simplificació de més del 30% de
les autoritzacions i llicències d’inici d’activitats a règims de declaració de responsable o de
comunicació prèvia.
CINQUÈ.- Atesa la repercussió dels acords anteriors i tenint en compte les noves situacions
aparegudes d’ençà de l’aprovació del pla d’ajust en data 27 de març de 2012, i la seva
modificació posterior aprovada pel ple municipal el passat 24 de setembre de 2013,
s’acorda la modificació del pla d’ajust de l’Ajuntament de Badalona, en el termes que es
detallen a continuació:
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SISÈ.- Trametre el pla d’ajust així aprovat al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica.
.../...
INFORME D’INTERVENCIÓ
La Intervenció Municipal informa que dóna plena conformitat a l’anterior proposta de
resolució i considera oportú i necessari l’adopció dels acords que es proposen per a la seva
aprovació.
.../...
RESOLUCIÓ
Per tant, acceptant els fonaments fàctics i els raonaments jurídics de la proposta de
resolució formulada, l’Ajuntament Ple resol de conformitat i la converteix en resolució.
SENYOR ALCALDE: Començaríem la sessió extraordinària d’aquest Ple, entenc que
hauríem de votar la urgència, senyor secretari, votaríem la urgència, entenc que a favor
tothom.
SENYOR MAÑAS: Bon dia a tothom. Nosaltres anunciem l’abstenció en aquest punt,
lamentem primer que no hi hagi una explicació del govern de què estem aprovant, però bé,
nosaltres fem la feina i hem llegit detingudament què estem aprovant i no només el
dictamen del Ple, si no les condicions draconianes i centralistes que imposa el Ministeri
d’Economia i Hisenda per poder-nos acollir a aquesta nova operació d’endeutament. Ens
abstindrem primer, perquè ja varem denunciar en el seu dia mitjançant una moció, aquest
suposat pla d’ajut en els municipis, que no és res més que una forma més encoberta de
rescatar la banca privada amb diners públics, i en aquest cas pagant els municipis, sí, sí,
posin la cara que vulguin, però el “plan de pago de proveedores” no era res més que un
mecanisme més dels que comportaven que milers de milions de diners públics anessin a
salvar la banca privada d’aquest país. Òbviament ens abstenim perquè és positiu rebaixar
el tipus d’interès, un tipus d’interès que va ser considerat il·legítim per la majoria absoluta
d’aquest Ple amb els vots favorables d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida, el
Partit Socialista i Convergència i Unió i l’abstenció del Partit Popular. Per tant, és positiu
rebaixar aquest tipus d’interès. M’agradaria si algú del govern em pogués especificar a quin
tipus d‘interès passem a pagar, perquè jo la veritat la qüestió dels punts bàsics no ho sé
comptabilitzar, em perdo molt si parlem de punts bàsics del tipus d’interès, exactament quin
és el percentatge que ens queda dels préstecs ICO. Però jo crec que hem de fer esment
també d’algunes qüestions, és intolerable que el senyor Cristóbal Montoro es pensi que pot
obligar els ajuntaments a adoptar mesures per acollir-se a la “Ley de Unidad del Mercado”,
que això és el que diu aquest Pla. La darrera condició només faltaria que fos, que
haguéssim d’entonar en els Plens l’himne nacional cada mes, perquè és una mesura més
de recentralització de l’Estat, és una mesura més de control i fiscalització per part del
govern estatal, dels ajuntaments tant de Catalunya, com de tot l’Estat Espanyol. És una
mesura que avança amb mesures neoliberals de les quals el meu grup no comparteix, el
meu grup no comparteix que en temes de medi ambient de Salut Pública o de Salut de les
Persones o de sortides d’emergències o de regulació d’espectacles serveixi només una
entrada a l’Ajuntament sense la llicència prèvia d’autorització d’activitats. No sé si el govern
municipal comparteix aquest alleugeriment de les condicions de control sobre les activitats
municipals, no sé si el govern municipal creu que en matèria de salut pública, de la qual
vostès fan nombroses notes de premsa constantment sobre la seva tasca inspectora estan
d’acord en què resti un assabentat per poder obrir una activitat en aquesta ciutat. És una
mesura completament liberalitzadora de l’activitat econòmica, però és que nosaltres estem
a favor de crear empresa, estem a favor que s’obrin negocis, però creiem que ens
diferencia un principi fonamental a l’Europa continental d’allò que es fa en els països de
tradició més anglosaxona, que és el control previ. En els països de tradició anglosaxona en
tots els aspectes tu pots obrir una activitat, pots comercialitzar un producte i després has de
demostrar a l’administració que allò és perjudicial per poder-hi actuar i per poder prendre
les mesures oportunes. Una de les coses que caracteritzen la Unió Europea, els països del
continent europeu de tradició anglosaxona, és el control previ i el principi de precaució.
Camuflant d’ajuda als ajuntaments, camuflant d’una important mesura que alleugerirà la
càrrega financera de l’Ajuntament, no en tinc cap dubte, el que s’amaga és una obligació,
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perquè perdem competències municipals, perquè no haguem de fer llicències d’activitats en
un 30% de les activitats de les que fem ara, un control de la gestió municipal mitjançant el
sistema electrònic centralitzat a Madrid de registre de factures i com he dit, només falta que
ens obliguin a entonar l’himne nacional per poder-nos acollir en aquest pla. Jo els dic una
cosa, m’agradaria que el senyor alcalde de Badalona a l’haver-hi aquestes queixes en nom
del Ple municipal de Badalona, com a mínim del meu grup, al senyor Cirstòbal Montoro si
és que té ocasió de fer-ho perquè no tenen cap dret a imposar-nos aquestes mesures
draconianes com ens varen imposar fa dos anys, a imposar-nos interessos d’usura sobre el
diner públic, per dos anys després rebaixar-nos aquests interessos fiscalitzant més encara
l’autonomia municipal retallant més l’autonomia municipal i obligant-nos a prendre mesures
liberalitzadores de les activitats, en les quals potser que el regidor d’aquest Ajuntament hi
estem d’acord. Per tot això ens abstindrem . Gràcies.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Mañas, jo quasi que després d’escoltar la seva
intervenció, que li vull agrair l’abstenció del seu grup, i ho dic amb sinceritat, com que crec
que fa falta, una explicació, vostè ha reclamat una explicació del govern encara que per
part de l’Àrea d’Hisenda els ho han explicat, però vaja, és urgent que donem una explicació
perquè demostra que vostè a la reunió no hi era, cosa que desconec, o bé, doncs els ho
van explicar per sobre, bé veig que no coneixen ben bé el tema que portem avui. Per tant,
abans de cedir la resta de paraules, donaria la paraula a la Maritxú Hervàs, el primer tinent
d’alcalde per una qüestió de salut saben que no pot ser-hi i per tant, donarà l’explicació la
Maritxú Hervàs i seguiríem si algú vol prendre la paraula per seguir avançant.
SENYORA HERVÀS: Gràcies alcalde, bon dia. A veure ràpidament, a la darrera Comissió
Informativa ja es va fer cinc cèntims sobre la possibilitat de portar aquests dies enrere
aquest punt de l’Ordre del dia i ahir varem posar la informació a l’abast dels portaveus per
tal que tinguessin, coneguessin, l’abast d’aquest dictamen. Aquest dictamen jo crec que
d’una manera senzilla, al final el que pretén és que aquells préstecs que feien referència al
pla de proveïdors del 2012, quedaria un tipus d’interès cert, determinat i ara l’Estat complint
amb una sèrie d’objectius ens possibilitat la reducció efectiva i molt important d’aquest tipus
d’interès i per tant, el punt radica únicament i exclusivament en aquesta reducció material
d’aquest tipus d’interès. Aquest tipus d’interès hem de dir que a més suposarà deixar de
gastar una sèrie de diners, que són despeses financeres, que són els interessos purs i
durs, aproximadament per valors de quatre-cents mil euros. Per tant, jo crec que estem
davant d’una proposta econòmica que és absolutament beneficiosa per a la ciutat de
Badalona. Jo crec que és un punt que s’explica ràpid i que com a contingut generalitzat
estaríem parlant de la rebaixa del tipus d’interès.
SENYOR ALCALDE: A veure, hi ha alguna paraula més, doncs aleshores, senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, breument, jo crec alcalde que quan fem els Plens siguin
extraordinaris o ordinaris el govern hauria de prendre sempre la iniciativa i explicar allò que
porta a aprovació perquè si no es donen circumstàncies com les que s’han donat aquí que
primer s’escolten els grups de l’oposició i després el govern ha d’intentar explicar allò que
porta a aprovació. En tot cas, és un funcionament estrany, no és la primera vegada que
succeeix i jo els demanaria als qui són govern que fessin de govern i que expliquessin els
dictàmens que porten al Ple abans no siguin aprovats, per molt que ahir es fes una trucada
d’urgència i s’expliqués una part del què avui s’aprova. En la línia del què deia el portaveu o
el regidor Mañas, d’Iniciativa Esquerra Unida i compartint una part del seu anàlisi, nosaltres
avui també ens abstindrem. Afegir que aquesta no és una gràcia que ens dóna l’Estat, fixi’s
la Unió Europea finança a Grècia l’1% i l’Estat finança a Catalunya el 5%. Per tant, en
aquestes circumstàncies i tenint en compte que les dades macroeconòmiques acompanyen
en aquests moments els números de l’Estat cap a una prima de risc de 120 punts i cap a
unes condicions financeres millors, és lògic que tot això es vagi traslladant a la resta
d’administracions públiques. Per tant, no és una gràcia, no és un favor, no és res del què
ens haguem de sentir molt agraïts, si no que simplement és la conseqüència de l’esforç que
hem fet totes les administracions més els ajuntaments i més les comunitats autònomes que
no pas l’Estat per millorar els números de les administracions públiques i del sector públic.
Per tant, el que ens arriba ara és un retorn en forma d’un interès més baix, que és el que
ens permetrà estalviar aquesta quantitat que deia la regidora del govern, d’aquests quatre-
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cents mil euros, que benvinguts siguin per poder pagar les factures que té pendent
l’Ajuntament. Nosaltres no li posaríem més pa que formatge, ni en faríem d’això una
declaració de principis, és la conseqüència lògica esperem, d’un repartiment equitatiu dels
esforços que totes les administracions hem fet, per millorar la situació econòmica del
conjunt de l’Estat, no és ni una gràcia, ni un favor, ni quelcom que haguem de pensar-nos
que és allò, una qüestió molt del programa electoral d’un partit. És la conseqüència de la
feina que s’ha fet entre tots i nosaltres en aquest sentit ens abstindrem, tot i que tampoc no
veiem que no sigui veritat el que diu el senyor Mañas al respecte dels punts 4t. i 5è..
Creiem que si es diu, s’acorda el compromís se substitució immediata d’un mínim d’un 30%
de les vigents autoritzacions i llicències d’inici d’activitat per declaracions responsables, deu
tenir alguna verosimilitud tota l’argumentació que ha fet el senyor Mañas, que no compartim
perquè no la compartim. Nosaltres estem en la línia de menys burocràcia, però tampoc no
entenem perquè des del govern s’insisteix a dir, que només s’aprova un puntet quan en
aquest dictamen n’hi ha quatre. En definitiva la nostra és una posició d’abstenció i ja està.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyor Serrano.
SENYOR SERRANO: Bon dia a tothom. Miri, ras i curt, més enllà de la informació que el
govern hagi donat lleugera, respecte a què un dels punts és la baixada del tipus d’interès i
m’afegiria a l’argumentació del senyor Falcó en quant a tal com està el mercat financer és
lògic que es vagi produint en cascada aquesta rebaixa sobre tots els deutes. A més a més,
aquí hi ha altres modificacions respecte a les competències municipals, nosaltres pensem
que aquí s’amaga, més enllà d’una rebaixa lògica que ens sembla poca en quant als tipus
d’interès, més enllà del que va acordar el Ple en el seu moment. Crec que hi ha una
voluntat recentralitzadora i hi ha una invasió de les competències de l’autonomia municipal,
que és una línia estratègica de l’actual govern de l’Estat. Nosaltres ens abstindrem perquè
no podem votar en contra d’una rebaixa que millora les finances municipals, però respecte
a la resta, si poguéssim votar punt per punt, li votaríem en contra perquè no estem a favor
que es limiti l’autonomia municipal. El municipalisme ha estat sempre part de la història
d’aquest país i molts dels beneficis que tenen els treballadors i les classes populars han
estat a partir dels ajuntaments i cada vegada ens van retallant les competències. Per tant,
nosaltres ens abstindrem.
SENYOR MAÑAS: Sí senyor alcalde, el nostre grup sap perfectament del que està parlant, i
res del que he dit està basat en la imaginació. Està basat en el BOE del dia 14 de maig, o
sigui, de fa menys d’un mes, no sé si algú del govern em pot dir quines són les condicions
que implica aquesta rebaixa del crèdit, que potser sí que ens trobaríem que no hi ha ningú
del govern que sàpiga de què estem parlant, però jo li dic precisament de què estem
parlant, de “l’adhesión automática al punto general de entradas de facturas electrónicas de
la administración general del estado”, per tenir ben controlats als ajuntaments, de l’adhesió
automàtica a la plataforma emprende en tres, prevista en el acuerdo del Consejo de
Ministros, para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresaria.”
Passant per alt tots els organismes que hi ha a Catalunya que persegueixen el mateix
objectiu, ens hem de sumar a la plataforma que ha creat el Consell de Ministres, que és la
bona, tradició de l’administració napoleònica, “y proceder a la substitución inmediata de al
menos un 30 % de las vigentes autoritzaciones y licencias de inicio de actividad económica
por declaraciones responsables, de acuerdo con lo previsto de la ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de la unidad del mercado”. No estem inventant, senyor Garcia Albiol, el que sí
que estic segur és que si els ho pregunto no hi ha ningú del govern que em digui avui quins
són aquest 30 % de llicències d’activiatats que no haurem de sol·licitar i me les pugui
detallar.
SENYOR ALCALDE: El primer que vull dir és donar les gràcies als grups per l’abstenció, i
aclarir-li alguna qüestió senyor Mañas, aclarir-li no, donar-li el meu punt de vista des d’un
punt de vista de no una valoració política, sinó des d’un punt de vista d’una valoració
tècnica, i intentaré demostrar que això és així. Vostè en la seva intervenció ha carregat
contra el Pla de proveïdors, miri què li dic, jo crec que el pla de proveïdors, i no és una
opinió meva o dels membres del Partit Popular, sinó que és una opinió generalitzada del
conjunt de la immensa majoria de la societat, començant pels petits autònoms, els petits
empresaris, dels autònoms fins a les empreses que donen serveis a l’Ajuntament, el pla de

7

Secretaria General

proveïdors ha estat un dels majors encerts que pot haver fet un govern, senzillament
perquè ha permès que en un moment de col·lapse de l’any 2012, on tots sabem quina era
la situació econòmica i financera que estava vivint el nostre país, gràcies a aquest pla de
proveïdors es va permetre que milers i milers d’autònoms i de petites empreses que
treballen per als ajuntament i per d’altres administracions públiques poguessin cobrar les
factures que portaven pendents des de feia sis mesos, un any, un any i mig, dos anys. Per
què? Perquè l’estat el que va fer va ser avançar uns diners als ajuntaments perquè els
ajuntament paguessin a aquests autònoms, a aquests petits botiguers, aquests petits
empresaris, perquè no haguessin de tancar les seves empreses. Perquè miri, jo li dic una
cosa, gràcies al Pla de proveïdors a l’any 2013 i que es va aprovar en aquest Ple, vam
poder pagar factures que portaven mesos i mesos i mesos en el calaix, pendents de
pagament, i ho vam votar entre tots, mesos i mesos i mesos en el calaix i que no es podien
pagar, i que quan intentaves accedir al mercat financer, quan intentaves accedir als bancs i
les caixes, en aquell moment, les portes del crèdit per a l’Ajuntament de Badalona i i per
moltes altres administracions, estaven totalment tancades. Per tant, sinó haguéssim pogut
tirar del Pla de proveïdors no haguéssim pogut pagar als petits industrials i els autònoms i
les empreses que donen servei a l’Ajuntament de Badalona. Per tant, aquest és un aspecte
que jo crec que és molt important i que hem d’agrair aquesta iniciativa. I aquí no li estic
parlant, de debò, des d’un punt de vista de contingut polític, sinó li estic parlant de dades
objectives, i això quan ho parles amb alcaldes, a la Federació Espanyola de Municipis, per
exemple, alcaldes del PSOE, alcaldes d’Izquierda Unida, alcaldes de Coalició Canaria, tots
coincideixen en què aquesta va ser una gran mesura que va permetre poder no enviar a
l’atur a milers de petits autònoms i empresaris que estaven pendents de cobrar del seu
ajuntament. Per tant, li demanaria, li volia aclarir aquesta primera qüestió que vostè li ha fet
una especial ressenya. Evidentment que ara el que estem fent és, la situació econòmica i
financera del país ha canviat, en aquests moments a les entitats financeres espanyoles es
financen a un tipus d’interès diferent al que es finançaven a l’any 2012 i per tant, aquesta
nova realitat ha permès al govern oferir diferents modalitats per poder fer que aquestes
devolucions que han de fer els ajuntaments d’aquests diners que es van prestar es pugui
fer de diferents maneres, o allargar el termini d’amortització, o per exemple una altra de les
opcions que hi havia era reduir el tipus d’interès, i nosaltres ens hem agafat a la reducció
del tipus d’interès, que és el que han fet la immensa majoria dels ajuntaments que en
aquests moments estan en una situació d’anar millorant, de sortir endavant. I això ens
permet passar d’un tipus d’interès que ens estaven finançant, que era un 5 i escaig, a un
4,1. Jo no sé si la Generalitat en aquests moments està finançant al 5, si està fent al 5,
doncs nosaltres a partir d’ara ens finançarem al 4,1. O ajuntaments que en aquests
moments estan en una pitjor situació econòmica que el nostre, per exemple, què han fet?
Doncs han allargat l’amortització, enlloc de pagar a deu anys pagaran no ho sé, a 15.
Nosaltres, com que estem intentant fer les coses bé i com que estem sortint endavant, ens
permet no allargar amortitzacions i reduir el tipus d’interès, i bé, és el que estem fent avui. I
això comporta que l’estat vol que aprofitant aquestes circumstàncies es produeixi per part
de les administracions locals una sèrie de modificacions que el que ajudin és a facilitar des
d’un punt de vista de menys burocràcia el tema per exemple, de tota la tramitació
administrativa a l’hora de contractació i un cert control que les coses es segueixen fent bé,
doncs sí. Però a mi em sembla absolutament raonable, li ho dic, a mi em sembla
absolutament raonable. Si jo a vostè li deixo uns diners i jo a vostè li milloro unes
condicions econòmiques que em deu a mi, jo vull tenir uns elements de control de què
vostè seguirà fent les coses bé per ser cada dia més eficient. I per tant, jo en això no hi tinc
res a dir, com si fos una altra administració, l’Àrea Metropolitana ens està finançant, ens
finançarà una sèrie de projectes, per exemple amb el tema d’expropiacions, i posarà una
sèrie de condicions. Doncs ells participen en un programa i ells posen una sèrie de
condicions, i per tant, a mi no em sembla ni malament, ni estrany. Per part meva jo ho
deixaria aquí, no vull entrar en més valoracions, he fet una anàlisi crec que bastant acurat,
he tret el contingut polític. Vull tornar a agrair per part dels grups el que hagin permès
l’aprovació d’aquest dictamen i recordar-los que molt probablement la setmana que ve, el
dia 19, tornarem a celebrar un altre ple extraordinari per portar diferents temes de ciutat
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d’un cert contingut positiu per Badalona, al matí, els extraordinaris són al matí. Per tant,
moltes gràcies.
Votació.
La proposta d'acord precedent s'aprova per majoria simple.
Vots a favor: 10, del grup municipal del Partit Popular i el regidor no adscrit.
Abstencions: 15, dels grups municipals Socialista, Convergència i Unio, Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les nou hores i vint-i-set minuts, de la qual
com secretari general, dono fe.

Vist i Plau
Xavier Garcia Albiol
ALCALDE

Juan Ignacio Soto Valle
SECRETARI GENERAL
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