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Ple de l'Ajuntament
Extraordinària
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Acta

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial en 1a convocatòria. Comença la sessió a les
tretze hores.
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Regidors/es

Secretària
Interventor
Tresorera

M. Dolors Sabater i Puig
José Antonio Téllez Oliva
Eulàlia Sabater Díaz
Javier López Cegarra
Fàtima Taleb Moussaoui
Oriol Lladó i Esteller
Francesc Ribot i Cuenca
Agnès Rotger i Dunyó
Àlex Mañas Ballesté
Ma. Ángeles Gallardo Borrega
Xavier Garcia Albiol
Ramón Riera Macia
Mª Jesús Hervàs Mínguez
Sònia Egea Pérez
Miguel Jurado Tejada
Juan Fernández Benítez
Rosa Bertran Bartomeu
Daniel Gràcia Álvarez
Joan Walter Fibla
Cristina Agüera Gago
Alejandro Pastor López
Concepció Botey i Teruel
Rubén Guijarro Palma
Teresa González Moreno
Ferran Falcó Isern
Jordi Subirana Ortells
Juan Miguel López González
Catalina Victory Molné
Julián Álamo Guijarro
Lluïsa Osa Farré

ORDRE DEL DIA
Primer. Informe de la regidora delegada d’Esports, Maria Gallardo Borrega, sobre el
compliment del conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i el Club de Futbol Badalona
el proppassat 20 de juny de 2014 en relació a la construcció de l’Estadi Municipal de
Badalona i de la reurbanització del seu entorn.
Segon. Reprovació del govern municipal per la seva gestió en relació a l’execució de les
obres del nou Estadi Municipal de Badalona. I reprovar expressament la regidora delegada
d’Esports pel menyspreu expressat públicament i la falta d’atenció a una entitat esportiva de
la ciutat com el Club de Futbol Badalona.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Primer. Informe de la regidora delegada d’Esports, Maria Gallardo Borrega, sobre el
compliment del conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i el Club de Futbol
Badalona el proppassat 20 de juny de 2014 en relació a la construcció de l’Estadi
Municipal de Badalona i de la reurbanització del seu entorn.
SENYORA ALCALDESSA: Bon dia a tothom, les persones que seguireu el Ple des de la
Sala, les que les seguiu per streaming, molt bon dia a tothom. Començarem aquest Ple
extraordinari que consta de dos únics punts, tal i com van ser proposats pel grup de
l’oposició que va demanar el Ple. D’aquests dos únics punts, el primer, que se li demana la
presentació d’un informe a la regidora d’Esports, senyora Maria Gallardo, primer li
passarem la paraula. I el debat sobre el tema es concentrarà quan parlem del segon punt.
SENYORA GALLARDO: Moltes gràcies, alcaldessa, regidors, regidores, president del Club
de Futbol del Badalona i d’altres membres de la Junta Directiva, veïnes, veïns de Badalona,
molt bon dia. Basaré el meu informe en tres punts que aniré desgranant:
1. Acords i actuacions dutes a terme per l’ajuntament de Badalona en referència a la relació
amb el CF Badalona i la construcció de l’Estadi municipal entre l’any 2005 i juny de 2015
2. Acords i actuacions dutes a terme per l’ajuntament de Badalona en referència a la relació
amb el CF Badalona i la construcció de l’Estadi municipal entre juny de 2015 i abril de 2016.
3. Acords i actuacions previstes a realitzar per l’ajuntament de Badalona en referència a la
relació amb el CF Badalona i la construcció de l’Estadi municipal des d’abril de 2016 a
desembre de 2016.
PUNT 1
El punt 1 són els acords i actuacions dutes a terme per l’ajuntament de Badalona en
referència a la relació amb el CF Badalona i la construcció de l’Estadi municipal entre l’any
2005 i juny de 2015. Aquest punt el dividiré en sis subapartats.
Primer. El protocol de 2005.
Per començar aquest informe sobre el punt del conveni del 2014 que tracta de la
construcció de l’estadi municipal de futbol i la reurbanització de l’entorn cal partir de:
Protocol d’acords signat el 28 de novembre del 2005 entre l’Alcaldessa de Badalona Maite
Arqué i el president del club de futbol Badalona Fermín Casquete .
Aquest acord en el títol II justifica per tres motius la transformació urbanística
a) per aprofitar millor i millorar l’accés als dos parcs urbans Can Solei i Ca l’Arnús.
b) que hi podria existir una operació urbanística per afavorir l’habitatge públic i privat,
especialment el públic.
c) per altra banda es resoldria el problema d’estacionament, com a millora afegida.
En el títol III manifesta la necessitat de continuar l’execució del projecte del complex
esportiu del Torrent de la Batllòria com a peça fonamental de vertebració de la ciutat.
Els acords expressen una permuta de 6.935 metres quadrats del camp de l’avinguda de
Navarra amb la qualificació urbanística d’equipament per 6.935 metres quadrats del camp
de la Morera en condicions òptimes per a la pràctica del futbol amb la qualificació
urbanística d’equipament. És a dir pam per pam, metre per metre.
També s’expressa que el club del total de 13.943 metres quadrats es quedarà amb 7.900
metres quadrats de sostre en règim d’habitatge lliure i la resta del sostre s’atribuirà a
l’Ajuntament per tal d’obtenir el 45% d’habitatge protegit.
Els costos d’urbanització seran assumits per l’Ajuntament.
Al títol IV l’Ajuntament es compromet a construir un nou camp de futbol en els terrenys de
Montigalà d’acord amb el projecte de l’arquitecte Dominique Perrault.
A l’acord VII L’ajuntament es compromet a constituir una fundació privada en la que hi
participarà el club amb la finalitat entre d’altres de potenciar l’activitat esportiva del futbol
base comprometent una dotació anual per part de l’Ajuntament de Badalona de 630.000
euros any i una dotació inicial i única per part del club de 1.500.000 euros.
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Al pacte VIII les dues parts es comprometen a establir una comissió de seguiment i els
processos i les figures jurídiques necessàries per a donar contingut a aquest acord.
Aquest acord sense tràmits administratius previs, sense informe d’Intervenció ni Secretaria i
sense la signatura de cap jurista de la casa, va ser dictaminat favorablement per la
Comissió Informativa del dia 12 de desembre del 2005 i ratificat pel ple el dia 20 de
desembre del mateix any, amb 23 vots a favor, 2 abstencions dels regidors d’Esquerra
Republicana i el vot en contra del regidor Francesc Fernández del grup municipal
d’Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Aquest acord com assenyala el propi informe jurídic del 2014 es va limitar a plasmar unes
voluntats i establir uns acords generals de caràcter polític o programàtic sense eficàcia
directa entre club i ajuntament.
Segon. El desenvolupament de l’acord de 2005
A l’any següent al 2006 ja es detecten els primers problemes ja que en la permuta dels
camps segons l’informe emès per l’arquitecte del departament de Gestió Urbanística en
data 26 de juny es valora que el valor del camp de La Morera es de 2.571.125,00 Euros i el
seu equivalent del CF Badalona es de 3.5217.126,20 Euros.
Amb data 26 de setembre del 2006 s’aprova pel ple una minuta en la qual s’especifica que
aquesta diferència d’un milió d’euros l’Ajuntament es compromet a abonar-la en concepte
de cost total de les obres de condicionament del camp amb càrrec a les futures operacions
urbanístiques.
Aquest dictamen va comptar amb 19 vots favorables, 8 abstencions del Partit Popular i
Convergència i Unió i 1 vot en contra del regidor Francesc Fernández, d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
Tercer. La superació del conveni de 2005
El 23 de setembre del 2009 el Partit Popular va demanar un ple extraordinari per tractar de
les conseqüències que es derivaven del Conveni entre l’ajuntament i l’IMPSOL , En aquell
ple el Sr. Albiol es remetia al ple del 2005 titllant l’acord com “un excel·lent negoci per al
Club de Futbol Badalona i una ruïna per als interessos de la nostra ciutat”. En un article de
premsa posterior afegia que l’alcaldessa s’havia deixat robar la cartera.
En aquell ple tots els grups municipals donaven per superat el conveni del 2005 i que
caldria redactar-ne un altre.
Quart. L’aprovació del conveni de 2014
Arribem al conveni signat el 20 de juny del 2014, 1095 dies després de l’inici de la
legislatura anterior.
Aquest conveni té els primers antecedents a l’octubre del 2013, 800 dies després de l’inici
del mandat de la legislatura anterior. En aquell mes d’octubre de 2013, el govern del Partit
Popular es comprometia a tenir el conveni llest pel mes d’abril de 2014.
Tanmateix, aquest termini no es va complir i el conveni es va signar dos mesos més tard, el
juny de 2014, segons s’indicava adduint problemes administratius.
Amb l’objecte d’adequar a la nova realitat econòmica els mecanismes de col·laboració entre
l’Ajuntament i el Club es comença a redactar, l’octubre del 2013, una nova minuta de
conveni des del Servei Jurídic i d’Administració General de l’àrea.
Se sol·liciten informes al Servei d’Esports i Joventut de l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut, informe jurídic i d’Administració General de l’Àrea d’Urbanisme, informe del Servei
d’Ordenació del Territori de l’àrea d’Urbanisme, informe del Servei de Projectes i Control
d’Obres de l’Àrea d’Urbanisme, informe de patrimoni de l’àrea d’Hisenda i recursos Interns,
Informe de la Comissió de Patrimoni i Inventari de Béns.
Qui acaba redactant el conveni és l’àrea d’urbanisme.
El conveni s’aprovava en un ple extraordinari del 20 de juny de 2014 en caràcter d’urgència.
Segons consta en l’acta d’aquella sessió, el portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA
lamentava que un conveni tan important i històric per a la ciutat i pel CF Badalona s’hagués
acabat tramitant d’urgència.
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Segons la mateixa acta del ple, el portaveu del grup Socialista assenyalava en relació a
l’expedient que “Hem tingut accés a ell, hem tingut la facilitat i l’agraïment al secretari de
què ens l’hagi ensenyat, i una lectura transversal en deu minuts ens hem trobat amb una
qüestió que ens preocupa una mica -parin atenció a això que indicava el portaveu
socialista- una nota d’intervenció en què diu que té prevencions respecte a la possibilitat
econòmica i jurídica de complir aquest conveni perquè el pressupost, en aquest moment,
no contempla les despeses que la gestió d’aquest conveni pot portar.”
Cinquè. El desenvolupament del conveni de 2014
En el conveni es repassen els acords signats l’any 2005 que ja s’han executat i es
modifiquen o ratifiquen altres aspectes dels pactes d’aquell any.
Els punts a destacar són els següents. Cito textualment:
L’Ajuntament de Badalona construirà el nou estadi municipal de futbol de Badalona en els
terrenys públics destinats a tal fi a la zona de Montigalà, en el termini de 25 mesos des de
l’adjudicació de les obres. Aquest projecte modifica i simplifica tècnicament la proposta
dissenyada inicialment per l’arquitecte Dominique Perrault l’any 2001.
Segueixo amb cites textuals:
Que el manteniment ordinari de d’instal·lació esportiva anirà a càrrec de qui ostenti el dret
d’ús i l’extraordinari a càrrec del l’ajuntament.
El conveni no indica ni contempla en cap cas la construcció de la marquesina.
Sisè. Cronologia prèvia i anterior al conveni de 2014.
El 4 d’abril del 2011, sota mandat de PSC, CiU i ERC, s’aprova la construcció de l’estadi
per un import de 6.498.324 euros amb efecte 3 de juny del 2011, d’ara en endavant Fase 1.
El 23 de març del 2013, 663 dies després de l’inici del mandat del Partit Popular, s’aprova
una modificació del projecte executiu on s’inclou la urbanització de l’entorn, la coberta i
l’equipament mobiliari. D’ara endavant fase número 2.
El 21 de Juliol del 2014 se signa el conveni entre Club i Ajuntament, l’endemà de
l’aprovació pel Ple extraordinari i en caràcter d’urgència.
El 22 de gener del 2015 s’encarrega la Fase 1 a Engestur, 180 dies després de l’aprovació
del conveni i 1275 dies després de l’inici del mandat del Partit Popular.
El 12 de maig de 2015 se signa el contracte/adjudicació de les obres, 110 dies després de
l’encàrrec de la fase 1, 290 dies després de l’aprovació pel ple extraordinari i en caràcter
d’urgència del conveni i 1385 dies després de l’inici del mandat del Partit Popular.
El 1 de Juny del 2015 comencen les obres de la Fase 1, 128 dies després de l’encàrrec de
la fase 1. 308 dies després de l’aprovació pel Ple extraordinari i en caràcter d’urgència del
conveni i 1400 dies després de l’inici del mandat del Partit Popular. O dit d’una altra
manera, 4 anys després de l’inici del mandat del Partit Popular. Quatre anys. Una
legislatura.
Les obres s’inicien sense contemplar la marquesina ni la urbanització de l’entorn i amb una
previsió de 14 mesos per a la fase 1 però sense fer l’encomana, la licitació ni l’assignació
pressupostària de la fase 2. Per tant, insisteixo, sense contemplar la instal·lació de la
marquesina.
PUNT 2
Passem ara al punt 2 de l’informe. Això són els acords i actuacions dutes a terme per
l’Ajuntament de Badalona en referència a la relació amb el CF Badalona i la construcció de
l’Estadi municipal entre juny de 2015 i abril de 2016.
Aquest punt també el desgranaré en un seguit de subapartats.
1. Grades estadi de mecanotub
Al mes de juny de 2015, l’actual Govern descobreix que no s’havia iniciat cap expedient ni
hi havia capa partida assignada per a les grades de mecanotub que el Govern del Partit
Popular s’havia compromès amb el Club de Futbol Badalona que instal·laria en el Camp de
Montigalà. En el mes de juliol, trenta dies després de l’inici del mandat, aquest Ajuntament
arriba a un acord amb el Club de Futbol Badalona perquè el Club no hagués de marxar de
Badalona i iniciar la temporada a Santa Cloma.
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En el mes de setembre, setanta dies després de l’inici del mandat, del nostre mandat, ja
estaven posades les grades i es van disputar els partits d’inici de temporada i la resta de
partits.
2. La marquesina i la nova fase de construcció de l’estadi
21 d’octubre de 2015, rets mesos després de l’inici del mandat. Reunió entre el CF
Badalona i l’Ajuntament en la qual el Club reitera de nou la necessitat de la construcció de
la marquesina que el govern anterior no havia inclòs en el conveni de 2014 aprovat en un
Ple extraordinari i en caràcter d’urgència.
El 12 de novembre del 2015, ja governant aquest actual executiu. Es crea la comissió de
seguiment de les obres de l’estadi, una comissió que s’hauria d’haver creat a l’any 2005 i
que mai es va arribar a constituir.
El 24 de novembre, va entrar al Ple municipal l’aprovació d’una subvenció finalista de l’any
2015. Més tard em referiré a l’apartat de subvenció que el Club de Futbol Badalona no
havia rebut, sense cap explicació coneguda, durant el 2014.
Al final de desembre de 2015, el Club de Futbol Badalona, va cobrar el 50 % de la
subvenció atorgada i a principis de febrer es va pagar el 50 % restant.
El 13 de gener de 2016, 60 dies després de la creació de la comissió de seguiment de les
obres, es fa la primera visita al Camp municipal.
16 de febrer de 2016, noranta dies després de la reunió amb el Club de Futbol del mes
d’octubre i per donar resposta a la promesa que el Partit Popular no va arribar a complir de
constituir la marquesina, el Ple municipal acorda per unanimitat incrementar la partida de
626.5203,52 euros destinada a les obres del nou estadi i per fer front a la segona fase que
incloïa la marquesina, la urbanització de l’entorn de l’exterior i el parc mobiliari i demés
equipament.
L’operació de construcció de l’estadi comptava finalment amb dues fases:
Una primera que comprenia la construcció, strictu sensu, del camp de joc i graderies, per
un preu adjudicat de 5.133.090,80€ i 14 mesos d’obres.
Una segona que comprenia tota la resta, es a dir, coberta (marquesina), equipaments i
mobiliari i urbanització exterior.
3. Els diners per a la segona fase
Per a tota l’operació es disposava dels diners de la subhasta efectuada en data 12 de
novembre del 2014 que pujava a 6.557.185 €. Com que l’adjudicació de la primera fase era
inferior, l’anterior Govern del PP, pensava que amb la baixa del contracte podria fer front a
la fase 2. La realitat que es va trobar aquest Govern era ben diferent.
Dels 6.498.324 euros de cost de la Fase 1 s’ adjudica a la UTE Ferrovia/Deco per
5.333.095 gràcies a la baixa del 21,67%. També hi ha una reserva de liquidació de l’obra
del 10%. El Govern del Partit Popular no havia comptat que amb la baixa del contracte
s’havia de fer front necessàriament a despeses operacionals (direcció facultativa,
assegurances, encomanes, aigua, llum, gas, xarxa de telecomunicacions), per una quantitat
de 970.247,30 euros. Amb el que realment de lliure disposició per a la segona fase
restaven només de 453.846,8 euros.
És evident que amb aquesta quantitat no era suficient per realitzar la segona fase. Un mal
càlcul del govern del Partit Popular que posava en perill la finalització de les obres en els
25 mesos previstos, si no es dotava la partida amb més diners municipals
Paral·lelament a aquesta realitat, el CF Badalona demanava que es fes a la 1a fase la
coberta marquesina, com deia i diu que el govern del Partit Popular li havia promès.
Compromís que no ens consta per escrit en cap document oficial de l’ajuntament.
4. Cronologia des de l’aprovació pel Ple de la segona fase
Gener de 2016, 180 dies després de l’inici del mandat actual. Davant d’aquesta situació el
govern optà per dotar econòmicament la partida amb 626.523,52€ de més, aprovant
inicialment la modificació pressupostària al mes de gener de 2016, i per evitar costos
afegits i suspendre parcialment les obres en marxa per poder realitzar la coberta
demanada, paral·lelament a les obres que ja s’estan duent a terme.
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El 19 de febrer, només 24 dies després de l’aprovació pel Ple de la segona fase, es va
reunir la comissió de seguiment d’obres de l’estadi, en la qual, assisteixen membres del
Club de Futbol de Badalona, en aquesta reunió s’explica que amb l’inici de les obres de la
segona fase la finalització de les obres s’allarga fins als 19 mesos, des del seu inici. Això és
gener de 2017.
El 29 de febrer de 2016, només 33 dies després de l’aprovació pel Ple de la segona fase,
s’aconsegueix la disponibilitat pressupostària de la partida incrementada.
Paral·lelament a aquest termini i per poder realitzar l’encomana de gestió a Engestur, es fa
una liquidació provisional de les obres en marxa, tràmit excepcional en aquest moment de
l’execució de les obres.
21 de març de 2016, 50 dies després de la modificació pressupostària aprovada pel ple i
245 dies després de l’inici del mandat, es decreta l’encomana de gestió a Engestur per
realitzar la coberta i urbanització del projecte, és a dir, la fase 2.
Per agilitzar l’acabament de les obres, Engestur treballa un estudi tècnic i obligatori per
desenvolupar les fases 1 i 2 de manera eficient i satisfactòria.
Això vol dir que, si bé, la 1a fase no acabarà previsiblement en el termini de 14 mesos que
havia fixat l’anterior govern del Partit Popular sense tenir en compte ni la marquesina ni la
rehabilitació de l’entorn i 1400 dies després de l’inici del mandat, la gestió efectuada per
aquest Govern farà que les dues fases estiguin acabades per millorar la mobilitat de l’entorn
i les previsions d’estacionament pels dies de gran afluència de públic en 18-19 mesos. Un
termini molt més favorables que els 25 mesos previstos en el Conveni de 2014.
PUNT 3
Acords i actuacions previstes a realitzar per l’ajuntament de Badalona en referència a la
relació amb el CF Badalona i la construcció de l’Estadi municipal des d’abril de 2016 a
desembre de 2016.
Mirant el passat i revisant de forma escrupolosa com s’ha arribat fins aquí, enceto aquest
tercer i darrer punt amb la part més important, com encarem el futur. Ho fem amb tres
compromisos públics de l’Ajuntament amb el Club de Futbol Badalona.
Primer compromís. Cronograma de la fase final de les obres de l’estadi i convocatòria
quinzenal de la comissió de seguiment que vigilarà el compliment dels acords derivats del
conveni. Aquest conveni, amb data de 8 de novembre de 2015, va crear la comissió de
seguiment de les obres de l’estadi, tal i com indicava el conveni aprovat a l’any 2014 en un
Ple extraordinari i amb caràcter d’urgència i que la comissió de seguiment no s’ha constituït
mai fins ara. A la darrera reunió que va ser el 19 de febrer es van constituir tres
subcomissions per treballar el seguiment de les obres, les reivindicacions històriques del
CF Badalona i seguiment dels acords pròpiament.
Estic acabant ja, però la memòria històric és bona, per al conjunt de la ciutadania
preferentment.
El 29 de febrer de 2016, es crea la comissió tècnica redactora del Pla de manteniment del
nou estadi municipal de futbol, en una reunió mantinguda amb el Club de Futbol Badalona
el 29 de març del 2016, vuit dies després de l’encomana de gestió de la marquesina,
s’acorda que un arquitecte tècnic del Club s’incorpori a les dues reunions tècniques de
seguiment de les obres, participativa, tècnica i representats de l’Ajuntament i la pròpia
entitat interessada. També s’acorda que la comissió de seguiment de les obres es farà
cada quinze dies, amb el Club. També s’acorda l’elaboració d’un cronograma de la fase
final de les obres de l’estadi que permetrà seguir al detall l’evolució de la fase final de les
obres.
Compromís número 2. S’atorgarà al Club Futbol Badalona una subvenció finalista per al
foment del futbol base, fixada en la quantitat de 100.000 €, corresponent a l’exercici de
2016. A la qual s’hi afegiran els 100.000 euros més, corresponents a la subvenció de
l’exercici del 2014 que no van rebre.
Entre els diversos greuges i reivindicacions històriques del club de futbol Badalona, entra
en registre municipal del mes de desembre de 2016, hi ha la demanda de percebre la
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subvenció per al foment del futbol base segons estipula el conveni el Club té dret a
percebre. Aquesta subvenció no va arribar a ser liquidada per l’anterior Govern del Partit
Popular, fet que causa un greu perjudici per a la situació econòmica del Club. La gestió de
l’anterior Govern va impossibilitar que el Club percebés aquesta subvenció a la qual tenia
dret.
El conveni aprovat al 2014 en un Ple extraordinari indica, s’haurà de dotar econòmicament
la partida pressupostària necessària per fer front a la despesa estimada en cent mil euros,
en benefici del Club Futbol Badalona, donat que el pressupost per 2014 del Servei d’Esport
i Joventut no conté dotació suficient per fer front a aquesta quantia pel que fa a exercicis
futurs, aquesta condició quedarà sotmesa a l’existència de crèdit adequat i suficient per fer
front a aquesta despesa i el conveni segueix dient Encarregar al Servei d’esports i joventut
l’inici de la tramitació administrativa per a l’aprovació de la modificació pressupostària per a
la dotació de les aplicacions del pressupost municipal de l’exercici 2014 per fer front als
compromisos de despesa que comporta la disposició dinerària de recursos per un import
global de 100.000 euros en benefici del Club. Novament i malauradament per als interessos
del Club de Futbol, el Govern del Partit Popular va fer una promesa sense dotar de la
necessària partida pressupostària, fet que impossibilita que a dia d’avui, 460 dies després
de l’acabament de l’exercici 14... tranquils companys, m’heu demanat que jo donés compte,
jo crec que estic donant compte...
SENYORA ALCALDESSA: Si us plau, no interrompeu, la regidora té uns minuts per acabar
si us plau.
SENYORA GALLARDO: ... 460 dies després de l’acabament de l’exercici 14, el Club de
Futbol Badalona encara no ha pogut rebre aquesta subvenció promesa per l’anterior
Govern del Partit Popular. L’actuació del Govern municipal, que porta nou mesos en el
càrrec, s’ha compromès a recuperar la quantitat de la subvenció del 2014, sumar-la a la del
2016. Per la qual cosa el Club percebrà en aquest exercici els cent mil euros corresponents
al 2016 i els cent mil corresponents al 2014, gràcies a la molt bona gestió del Partit Popular,
i solucionar el greuge històric que arrossega des de fa molts anys, però més des dels dos
últims anys, que l’anterior partit del govern del Partit Popular no ha estat capaç de resoldre.
Tercer acord. El pagament de la part corresponent als anys de 2012 i 13 de l’explotació de
les tanques publicitàries del Camp del Futbol de la Morera. El Club de Futbol reclamava la
part corresponent a l’explotació d’aquestes tanques publicitàries, una qüestió que no es va
resoldre al mandat anterior. L’Ajuntament ja disposa d’un informe que reconeix el dret del
Club de Futbol Badalona a rebre 10.620 euros en concepte d’aquestes tanques
publicitàries. Quantitat que serà abonada properament.
I ja per acabar, de veritat, de veritat. Aquest informe, elaborat amb rigor, detall i la
transparència que el Club de Futbol Badalona, els seus aficionats i tots els ciutadans i
ciutadanes de Badalona mereixem, posa de manifesta, el greuge històric, promeses
incomplertes i retard que ha patit el Club de Futbol Badalona en els darrers anys. L’informe
també posa de manifest les següents qüestions. Que a l’ajuntament de Badalona
l’acabament de l’operació de l’estadi li haurà costat 626.523,52€ més del previst . recordo
unes manifestacions que algú deia que la construcció del camp municipal no li costaria
absolutament res a l’erari públic. Que la construcció de la marquesina és possible suportant
l’obra una demora de 4 mesos sobre els 14 inicialment previst. Uns 14 mesos que no
contemplaven per part del Govern Popular, ni l’encomana, ni la licitació ni la partida
pressupostària corresponent. En contrapartida, la finalització de l’estadi s’avança de 25 que
consten en el conveni del 14 a 18-19 mesos. L’informe que he exposat també evidencia
que en només nou mesos, aquest Govern, la regidora delegada d’Esports que els parla i el
seu equip, han pogut resoldre o estan resolent temes que portaven en molts casos anys,
encallats, i que s’han anat resolent amb tot el rigor que requereixen qüestions complexes
com les exposades. I que aleshores, amb la màxima celeritat possible, com quedat
demostrat en la relació de les dates exposades. Aleshores també queda clar que el gran
respecte i consideració que el Club de Futbol Badalona mereix, aquest govern i a la
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regidora que els parla, es mosta el fet que no s’ha volgut seguir fent promeses i que el
temps s’ha demostrat que no podem complir, sinó que s’actua sempre amb transparència i
amb la seriositat que el Club de Futbol Badalona mereix. Moltíssimes gràcies per la vostra
atenció, era necessària aquesta llarga intervenció.

Segon. Reprovació del govern municipal per la seva gestió en relació a l’execució de
les obres del nou Estadi Municipal de Badalona. I reprovar expressament la regidora
delegada d’Esports pel menyspreu expressat públicament i la falta d’atenció a una
entitat esportiva de la ciutat com el Club de Futbol Badalona.
SENYORA ALCALDESSA: Passarem ara la paraula al senyor Juan Fernández que
presentarà el segon punt.
SENYOR FERNÁNDEZ: Jo crec que hem estat avui davant la intervenció més llarga de la
història en aquest Ple o almenys dels últims anys. I ha estat tan lamentable com llarga. Li
agraïm també la classe d’història que avui ens ha impartit aquí a tots els que estem aquí,
però li diem que aquesta classe d’història ja l’hem viscuda, sobretot els aficionats, als quals
avui agraeixo que estiguin aquí, juntament amb la Junta Directiva del Club de Futbol
Badalona. Miri, vostè feia tot un detall de dies, d’anys i a més, m’he sorprès molt perquè
s’ha entretingut vostè en comptes de a comptar els mesos, a comptar els dies, poc treball
tindrà com per haver de fer això. Però en tot cas, he de dir-li que l’argument que exposarem
aquí des del nostre grup municipal és força sòlid. Vostè parlava de falses promeses,
parlava d’enganys, parlava de coses que no s’estan complint, sap vostè què s’està fent en
un solar que hi ha a Montigalà? L’estadi municipal. A dia d’avui s’està convertint en realitat
un somni dels aficionats i una petició popular d’aquesta ciutat, gràcies a la voluntat política
d’un club i d’un govern que va tenir la ferma voluntat política de desencallar un projecte que
portava encallat més de vint anys. Per tant, l’argument que exposaré aquí, a part molts
altres més, és tan sòlid, és tan sòlid senyora Gallardo, que tot el que ha dit vostè, per molts
quaranta minuts que hagi parlat vostè, la deixa a vostè en absolut ridícul. I ara aniré per
feina. Avui estem aquí davant d’un Ple que hem convocat els regidors del Partit Popular per
aclarir i per desmentir falsedats i sobretot per criticar la mala gestió que durà a què
s’inauguri, molt mesos després, un projecte de ciutat que estava absolutament pautat i que
no hi havia sobre ell cap ombra de dubte. El 20 de juny de 2014, i jo no em remetré ni a
2005, ni a als anys 90 perquè crec que no és necessari en aquest Ple parlar del passat,
sinó que hem de parlar del que s’està fent ara i del que es farà en el demà. Però en tot cas,
permeteu-me que m’endarrereixi tan sols dos anys enrere. El 20 de juny de 2014 el Ple de
l’Ajuntament de Badalona aprovava per unanimitat un conveni amb el Club de Futbol
Badalona que posava les bases per millorar les relacions entre el club i sobretot, per iniciar
la construcció de l’estadi municipal de futbol de Badalona, i sobretot també, la
reurbanització de l’entorn. Perquè aquest és un projecte que no afecta només a la
construcció necessària d’aquest estadi, sinó que afecta directament a l’entorn més
immediat, un entorn que en aquests moments només genera problemes als veïns i que es
veurà en els propers mesos clarament afavorit. El 21 de juliol el Club de Futbol de Badalona
i el alcalde Xavier Garcia Albiol firmaven el conveni i deixaven enrere vint anys de falses
promeses i inestabilitat per al Club i per a la ciutat. Estàvem davant d’una ocasió històrica,
ja que amb aquest conveni s’iniciava un procés que permetria la construcció del tant
esperat estadi, que conformava un deute històric, reclamant, com he dit durant més de vint
anys. El conveni també permetia adequar a la nova realitat econòmica els mecanismes de
col·laboració entre l’Ajuntament i el club que es fan fixar en el Protocol d’acords de l’any
2005, el qual no llegiré, i que establia la permuta de la finca propietat del Club a l’avinguda
de Navarra. El nostre Govern va fer en aquell moment un exercici de realisme i
pragmatisme, deixant enrere el voluntarisme i el clientelisme polític practicat en altres
etapes. Teníem la clara voluntat de desencallar un projecte de ciutat moltes vegades
encallat i sobretot, fer justícia amb una situació que provocava incertesa al club i a la ciutat.
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Els punts més importants eren, que l’Ajuntament construiria el nou estadi municipal de
futbol en els terrenys públics destinats a tal fi en la zona de Montigalà en un termini màxim
de vint-i-cinc mesos. S’establiria la forma de gestió més adequada atenent a les
determinacions legals i a les circumstàncies i realitats econòmiques del moment. Es crearia
una comissió de seguiment que vetllaria pel compliment dels assumptes derivats d’aquest
conveni. S’atorgaria al Club una subvenció finalista fixada en la quantitat de cent mil euros.
I per últim, que mentre no estigués construït aquest nou estadi, el Club passaria a ocupar
de forma provisional, el camp de futbol de Montigalà. Per aquest motiu, l’Ajuntament
condicionaria la instal·lació a tal efecte, tal i com es va fer. En tot el procés d’informació
pública es va deixar clar que la construcció del nou estadi municipal no generaria cap
despesa per a les arques municipals, i això és veritat i ara li ho demostraré. més allà del
cost que representa la urbanització de l’entorn. La operació de l’estadi s’havia de finançar
en base als recursos econòmics que s’obtenien de la subhasta dels terrenys que el Club
cedia a l’Ajuntament, on s’ubicava l’antic camp de l’avinguda Navarra, i així ha estat. El
Club generosament, va posar a disposició de la ciutat, el seu patrimoni perquè la ciutat
tingués un estadi i perquè ells poguessin jugar en un futur en aquell estadi, així ha estat
senyora Gallardo. No hi ha dubte que el conveni va ser fruit d’una dura negociació entre les
dues parts, que no tots els moments van ser bons, però al final es va crear un clima
d’entesa per poder aprovar un conveni que posava les bases per fer realitat quelcom que
tantes vegades s’havia somiat per part dels aficionats del Badalona, i que havia acabat
sempre com una frustració. Quelcom necessari i de justícia pel que és la tercera ciutat de
Catalunya. Perquè tampoc hi ha dubte que Badalona necessitava urgentment un estadi de
primer nivell com totes les ciutats del nostre entorn. És per això que els socis del Badalona
van aprovar per unanimitat un acord històric en la seva assemblea, i aquest Govern, senyor
Gallardo, va donar la cara perquè es va sotmetre a les dues assemblees, aquest Govern va
estar present a les dues assembles i va respondre preguntes, va respondre dubtes i va
estar allà per donar la cara. Durant els quatre anys del Partit Popular en aquest assumpte
es van fer passes de gegant, després de vint anys de somnis truncats, l’estadi de futbol de
Badalona, s’està convertint avui, poc a poc, en una realitat. Sens cap dubte, això és
principalment mèrit de la lluita de moltíssims anys dels aficionats del Club, però també de la
ferma voluntat, com he dit al començament, d’un Govern i d’un alcalde que creien en
aquest projecte de ciutat. També gràcies, perquè no crec que sigui de justícia no
mencionar-lo, gràcies a la complicitat que va mostrar Convergència i Unió en aquell
moment, i també del suport que va donar finalment, el Partit dels Socialistes, jo crec que
també és de justícia agrair aquest suport. De l’exposat fins ara es poden explicar moltes,
senyora Gallardo, molts detalls i matisos, però anirem al gra, perquè l’important avui és
deixar aquí clars alguns conceptes i desmentir algunes falsedats que vostè ha anat dient
per excusar-se, per parapetar-se de la seva falta de competència. Deixar clar que el Govern
del Partit Popular va redactar, va aprovar, i va firmar un conveni en conveniència amb el
pactat amb el club, que va complir subhastant els terrenys de l’avinguda de Navarra, licitant
i adjudicant les obres de l’estadi i que va atorgar subvenció en algun any, al Club de Futbol
Badalona per la quantitat de cent mil euros. Si bé és veritat, que un dels anys aquesta
subvenció no es va poder pagar, això també és cert, perquè el Badalona tenia deutes amb
l’administració i no es va poder tramitar com es corresponia, va ser culpa doncs, del Club,
que no pogués ordenar el seu deute com devia, i aquí està el Club per poder confirmar
aquesta dada. Però qui ha comès un error gravíssim amb aquest tema és vostè, senyora
Gallardo, és el Govern de la senyora Sabater e que ha comès un error gravíssim, pagant la
grada provisional al Club Futbol Badalona del diners de la subvenció dels demés, dels
diners que havia compromès per als Dracs, per al Circol, per a la resta de clubs de bàsquet
i per a la resta de clubs de futbol base. Aquests diners de la grada provisional van sortir
dels diners de les subvencions per a la resta dels clubs. Vostè ha retallat, després de molts
anys, les subvencions esportives perquè s’ha gastat els diners dels demés per pagar un
error seu. A cas no hi havia una altra partida per pagar aquest concepte senyora Gallardo?
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Podria haver fet un contracte de patrocini, expedient que per cert, està iniciat i que pot ser
que un company seu del seu govern li pugui dir on està aquest expedient. Perquè està
iniciat, està tramitat i existeix aquest contracte de patrocini per valor de cent mil euros. Era
necessari gastar-se els diners de la resta dels clubs per pagar-li la grada al Badalona? Era
necessari? No hi havia una altra partida on buscar aquests recursos? Sobre els altres
acords dir que segons la pauta lògica de desenvolupament d’aquest conveni, és que la
comissió de seguiment i la forma de gestió es parlessin posteriorment a l’inici de les obres.
Per tant, no es pot recriminar a aquest Govern, al Govern anterior, el no compliment dels
acords, perquè quan nosaltres marxàvem del Govern les obres feia tan sols un mes que
havien començat. I li diré una altra cosa, sap què passa? Que nosaltres no teníem falta de
fluïdesa de contacte amb la resta dels clubs, nosaltres donàvem la cara, aquí està el
president. Quan trucava el president se li agafava el telèfon, l’alcalde, el regidor o qui fos,
però jo no em parapetava darrere del meu coordinador ni li enviava al meu coordinador
perquè fes el treball brut, perquè pogués evitar els problemes. Senyora Gallardo, vostè s’ha
parapetat, vostè no agafa el telèfon. Nosaltres no necessitem reunions de seguiment
perquè nosaltres donàvem la cara, perquè nosaltres ens sotmetíem a les assemblees. Per
tant, aquesta comissió de seguiment era obligació del que venia després, crear-la. I ara
explicaré el més important i és pel que estem aquí, i és pel que el Partit Popular ha volgut
forçar la convocatòria d’aquest Ple extraordinari. Senyora Gallardo i senyora Sabater, per
licitar la segona fase, que és la visera, i la urbanització de l’exterior de l’estadi, s’hauria
d’esperar a la baixa de la fase 1, que és l’estadi en si. No tindria sentit i fins i tot no hauria
estat legal, licitar una segona fase sense saber quants recursos tenies per dur-la a terme.
Tot va culminar a l’abril i maig, i al juny nosaltres marxàvem del Govern, llevat a part que
ens van fer fora perquè aquells que van perdre les eleccions van pactar. Per tant, senyora
Gallardo, el seu mantra que ha anat repetint insistentment durant tots aquests dies, és
absolutament fals, es desqualifica per si mateix, i la deixa en ridícul una vegada més.
Senyora Gallardo, no tenia sentit que el Govern del Partit Popular licités la segona fase,
que és la marquesina, sin saber encara, senes poder ordenar els números. Els números els
tenim aquí, si és que els números que ha dit vostè són els mateixos que els nostres,
simplement que nosaltres no vam tarda set mesos en fer els que vostès van fer, nosaltres
vam trigar molt menys. La modificació pressupostària que vostès van fer al gener, set
mesos després d’entrar en el govern, estava prevista per a juliol, o com a molt per a
setembre, era aquesta la pauta. I ara els faré jo unes preguntes molt senzilles. Per què van
trigar set mesos en fer una modificació pressupostària pel tema de la marquesina? Per què
van trigar, després d’aquesta modificació dos mesos en fer l’encàrrec de gestió a Engestur,
que és qui havia de licitar aquesta obra? Si tots els tècnics sabien d’on sortirien els diners
per a la fase segona, és a dir, per a la marquesina i la urbanització, per què van trigar tant
en prendre la decisió? van trigar, senyora Gallardo, dos-cents vint-i-set dies en prendre
aquesta decisió. No hi ha cap sobrecost afegit, no hi ha cap sobrecost afegit. L’únic del que
s’ha de fer càrrec l’Ajuntament és de la urbanització exterior, i és lògic que l’Ajuntament es
faci càrrec mitjançant la partida d’inversions, d’aquesta construcció i d’aquesta urbanització
de l’exterior de l’estadi. La baixa de la fase 1 donava sobradament per construir la
marquesina, donava sobradament per construir la marquesina. I sinó, senyora Gallardo,
aquests números que té vostè, jo també els tinc aquí en un esquema, si vol els els puc
també entregar perquè els tingui molt més clars. La baixa del milió quatre-cents mil euros,
dels quals mig milió i un altre mig milió eren costos operacionals, la baixa de quatre-cents
mil i escaig euros, donaven perfectament per construir la marquesina. Per tant, no hi ha
errors en els números ni falta de previsió, cap, per res. Els números estan clars com també
ho estan els procediments que van dur a terme els tècnics durant el Govern del Partit
Popular, aquí no hi ha trampa ni cartró. L’únic que no està clar en tot això, és com acabarà
aquest projecte, perquè vostè, senyora Gallardo, no està donant la talla amb aquest
projecte. Perquè miri, més enllà de les explicacions que vostè aquí ens dóna, que ja li dic
que si vostè se les creu té un greu problema, però més enllà d’aquestes explicacions, el
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que vostè no pot fer és menystenir públicament com ha fet, a cap entitat de la ciutat. Vostè
no ha vingut aquí amb una pauta clara de quan estarà l’estadi construït, de quan cobrarà el
Badalona la subvenció. Vostè porta marejant la perdiu des de Setmana Santa, que van tenir
una reunió, es van fer una foto, van trigar dos dies en publicar la nota de premsa, van dir
que el dia u hi haurà un document on es planificaven tots aquests passos. Tenim document
a dia d’avui? Existeix el document? Perquè ahir a la tarda aquest document no existia, ahir
a la tarda el Club no tenia aquest document. Vostè creu que és l’actitud i la predisposició
que ha de tenir qualsevol regidor i qualsevol Govern amb una entitat de la ciutat? La seva
gestió davant d’un tema que estava perfectament pautat, és absolutament negligent. Ha
comès errors molt greus que significaran un perjudici molt important per al Club de Futbol
Badalona, han desatès un assumpte de ciutat molt important que requeria atenció i
seguiment constant. Mentre el temps corria i s’havien de prendre decisions, vostès estaven
de vacances o fent-se fotos o fent propaganda barata. A dia d’avui, el Club no sap encara
quina és la planificació i jo espero que en la seva següent intervenció ens diguin quan
acabaran les obres de l’estadi, quin dia i quin mes, perquè és el que se sabia quan
governava el Partit Popular, i és el que no se sap quan governen vostès. Ja va sent hora
que facin autocrítica, jo els ho dic sincerament, i se n’adonin que no saben governar, que
són el Govern de la foto i l’aparador, mentre a la ciutat els problemes es multipliquen. Que
amb la seva actitud negligent perjudiquen greument les entitats d’aquesta ciutat. Aquest és
el seu principal problema potser, que no entenen que és un Govern en minoria, que són un
Govern, vostès, en minoria. I avui estem aquí per la seva opacitat, perquè no han volgut
donar explicacions, perquè els grups municipals, i no només jo, sinó també el Partit dels
Socialistes, Convergència i Unió, Ciutadans, perquè tots els grups municipals representem
a molts ciutadans dels que vostès representen, i no sabem res, no sabem res del tema, no
ens han informat, sabem que hi ha un conflicte però no sabem res del tema. Vostès es
queixen que s’hagi convocat un Ple extraordinari, clar que l’hem convocat, però si és que la
seva opacitat i la seva falta de transparència ens obliga a convocar-lo, perquè no es donen
explicacions públiques, tal i com vostè prometien en campanya electoral. Fixi’s si és sectari
i opac el seu Govern, que fa més de dos mesos, concretament el dos de febrer, el nostre
grup municipal li va sol·licitar a vostè, alcaldessa, una visita d’obres de l’estadi municipal.
No tan sols no hem realitzat encara aquesta visita d’obres, sinó que dos mesos després ni
tan sols s’han dignat a contestar, simplement m’han telefonat per donar-me llargues. Però
aquí està la sol·licitud, dos mesos després, vam demanar una visita d’obres a l’estadi i
vostès no s’han dignat a contestar. I es pregunten per què estem aquí? Doncs sí, estem
aquí perquè no informen, perquè oculten la informació, no només al Club, sinó també als
que també conformem part d’aquest Ple i representem, per cert, a molts veïns. Aquesta és
la forma d’actuar del seu Govern, tenir en compte les entitats i clubs amics, però menystenir
sistemàticament a la resta. Entre els que s’inclou el Partit Popular que va ser el partit que
va guanyar les eleccions i que representa a trenta mil cinc-cents cinquanta-nou veïns.
Senyora alcaldessa i senyora Gallardo, diguin-nos d’una vegada com solucionaran aquest
tema, al que ens ha portat aquesta forma tan incompetent i negligent de dur un projecte tan
important per a un club de la nostra ciutat, però sobretot per al conjunt de veïns de
Badalona.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Bon dia, gracias señora alcaldesa. Yo quiero hacer una
intervención lo más positiva posible, primero para resaltar la importancia de la última
moción que presentó Ciudadanos en el Pleno anterior, que se valore adecuadamente. Si os
acordáis presentamos Ciudadanos una moción que consistía en que cada regidor de cada
ámbito, para esta legislatura dijera, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a
hacer y cómo va a medir los resultados de lo que va a hacer. Si alguien quiere gobernar
tiene que decir lo que tiene que hacer, y es muy importante, y un año es tiempos suficiente
para pensar lo que va a hacer y cómo va a mejorar la vida de los ciudadanos. Y espero
que esa moción que fue aprobada en este Pleno se cumpla, porque si lo que nosotros nos
comprometemos a hacer no lo cumplimos, qué pueden esperar nuestros vecinos de
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nuestro trabajo. Tenemos que cumplir, sino no somos serios, no estamos haciendo nuestro
trabajo. Dicho esto y analizando la situación, me hubiera gustado escuchar la intervención
del presidente del Badalona porque es un pleno monográfico sobre un tema concreto y es
muy importante conocer la posición de esa parte. Quiero decir que yo veo que desde el
2005 hasta ahora han pasado muchos años. En ese momento las cosas se hicieron muy
mal, el Partit dels Socialistes, Badalona, por lo que yo veo, un desastre, no puede funcionar
una administración de esa manera, hay que decirlo claramente. El Partit Popular en la
legislatura anterior hizo cosas que tampoco me gustan, tengo que decirlo tal como lo veo,
pero sí que valoro positivamente que en el caso del Badalona, en el 2014, parece ser que
todos los partidos en el Pleno votaron a favor de un convenio, todos los partidos votaron a
favor de un convenio. Y que el Club de Futbol Badalona unánimemente en su asamblea
aprobó ese convenio. Entonces, ese convenio se tiene que cumplir, i se tiene que cumplir
de una manera honrada y sincera. Y no he escuchado a la regidora decir cuándo van a
estar acabadas las obras del estadio municipal. Ha estado cuarenta minutos y no ha dicho
cuándo van a acabar. El Club necesita saber para poder predecir su futuro, y el presidente
necesita, para poder presentarlo en su asamblea, saber cuánto va a contar con esa obra
finalizada para poder disponer de los recursos. Usted tiene que decir, para eso es regidora
de deportes, y sino pues no sea regidora de deportes, pero tiene que decirlo, igual que los
demás regidores, tiene que decir qué quiere hacer. Y si se equivocan o por casualidad no
pueden hacerlo, pues razonar porqué no lo han hecho. Por lo tanto en la siguiente
intervención espero que responda esa pregunta. Y luego me preocupan dos temas muy
importantes que interesan al Badalona y que interesan al Ayuntamiento, en este tiempo que
llevo como regidor, veo que es una constante, que ocupa mucho tiempo y que sirve para
crear una controversia y unas dificultades muy granes, dos temas fundamentales, quién
paga el IBI de las instalaciones. La Penya tiene un problema con el IBI, Engestur tiene un
problema con el IBI, y el Club de Futbol Badalona, si es el gestor de la instalación
municipal, y el Ayuntamiento, espero que esa comisión de seguimiento que se acaba de
formar o de gestión del estadio, deje claro quién tiene que pagar el IBI, porque estamos
resolviendo previamente un problema que nos puede venir, por lo tanto espero que se
solucione. Y hay otro problema que me preocupa, y como es mejor prevenirlo lo digo aquí.
Y es, cuando se ha explicado todo lo que ha pasado, en el acuerdo de 2005, según he
podido apuntar, a lo mejor estoy equivocado, en el 2014 no lo sé, se habla del
mantenimiento del estadio. Espero que esa comisión de seguimiento entienda diferenciar el
mantenimiento ordinario del extraordinario, y que dentro de cada uno de esos
mantenimientos diga quién se ocupa de cada cosa. Porque sino puede ser que el Club de
Futbol Badalona y el Ayuntamiento, nos pongamos de acuerdo pero no hayamos resuelto
problemas fundamentales. desde Ciudadanos esperamos que se tenga en cuenta y que por
favor, los regidores de gobierno, si quieren gobernar que digan lo qué van a hacer.
SENYOR FALCÓ: Francament jo la veritat és que crec que la intervenció que ha fet el
Govern en boca de la regidora d’Esports no ha estat l’adequada ni ha estat la que es pot
esperar, no quan estem els vint-i-set aquí dintre, sinó quan ve gent de fora a veure’ns. Jo,
de veritat que quan ve gent de fora a veure’ns intentaria que els plens que fem fossin d’una
altra manera, i les intervencions que fem fossin d’una altra manera. Perquè no és una
abocament d’informació transparent, ni molt menys, és estabornir el personal per fer temps
per anar a dinar, perquè sinó no m’explico que es convoqui el Ple a la una d’un dia
laborable, que no es permeti que parlin els interessats, en aquest cas el Badalona. A mi
m’hagués semblat oportú poder escoltar el president, si el ROM no ho permet jo creia que
teníem un Govern prou transgressor com per poder-ho facilitar. Hi ha hagut una intervenció
de quaranta minuts que ha estat una revisió històrica del que molts ja sabem i sobretot
saben els que més ho han patit, però que no tenia cap element de valor afegit sobre el que
estem discutint avui, ni crec que la gent del Club de Futbol Badalona que han vingut a
veure’ns tinguessin cap interès a escoltar. Perquè els ciutadans el que volen saber, la gent
que han vingut aquí el que volen saber és com pensem resoldre els seus problemes, no
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com ens tirem els plats els uns als altres, comptant dies que vam trigar a fer un paper i
llistant la llista d’informes que es van haver de fer per fer un altre paper. Escolti, de veritat,
això no és, crec, una manera correcta d’entomar el tema, perquè aquesta informació,
vostès l’escriuen, la posen en un paper, abans de començar el Ple la passen a tots els
presents i qui vulgui a casa repassar-se la historiografia del camp del futbol del Badalona,
se la repassa, i llegeix aquest va dir allò, i l’altre va dir allò altre, i aquí va passar allò, i s’ha
acabat. Estem aquí per saber quan s’acaben les obres de l’estadi i sobretot, pel que fa al
meu interès, és, si no es poden acabar en termini, quin pla B hi ha. Jo no tinc cap altre
interès, jo no tinc interès en reprovar la regidora, no tinc interès en escoltar el bé que ho
van fer el Partit Popular i el malament que ho van fer els altres, o el bé que ho fa el Govern i
el malament que ho va fer el Partit Popular, no m’interessa en absolut, en absolut. Jo sí que
sé, sí que sé i objectivament puc dir, que la qüestió del Camp de Futbol del Badalona es va
resoldre millor amb l’anterior Govern, i la col·laboració, crec bastant inestimable, del grup
que represento i de la meva persona en particular. I sé que abans, anàvem a fer un conveni
i un estadi que eren impossibles. El conveni era impossible i l’estadi era impossible per dos.
I el que sí que sé és que en l’anterior mandat això es va debloquejar. I el que també sé és
que el problema que té aquest Govern és molt petit i és molt fàcil de resoldre, perquè
aquest Govern no té ni un problema de diners, d’accés al crèdit, de recursos propis, per
poder fer front a allò que faci falta fer front per acabar la urbanització del camp. Aquest
problema aquest Govern no el té, perquè té la Tresoreria com mai no l’ha tinguda, perquè
no ha esgotat el pressupost d’inversions que va aprovar l’anterior Govern en un pacte amb
nosaltres, perquè hi ha carrers per fer a punta pala, i diners a caixa a punta pala. I escolti, el
que vol saber la gent del Club de Futbol del Badalona és quan pensen acabar el camp, res
més, tot el demés crec que és, sincerament, sobrer, fins i tot la quantitat, la subvenció, si ho
faran amb dues parts, amb una, si vindrà de la publicitat que havia de venir o d’una altra
banda. Escolti, és igual, el Badalona ha de començar una temporada de futbol que és la
propera, ha de tenir el camp a disposició, si no el pot tenir a disposició per la raó que sigui,
expliquin la raó, mirin de veure si aquesta raó és possible de resoldre, i sinó, quin és el Pla
B, i aquesta és la seva feina, perquè per trobar sis-cents mil euros no crec que valgui la
pena fer un Ple. I crec que és bastant poc adequat parlar d’un problema de sis-cents mil
euros en un Ajuntament que té una capacitat d’inversió al voltant d’uns cinquanta milions, i
que té i tindrà diners de l’Àrea Metropolitana, de la Diputació, els propis que han quedat en
caixa i els que pot anar a demanar, per resoldre la qüestió de la urbanització, de la
punyetera visera i del que faci falta d’aquest camp. I em sembla que seria millor posar-se a
resoldre els problemes que continuar fent-nos veure una discussió que francament, per a
mi és sobrera i crec que per a la gent que han vingut també. responguin les preguntes
concretes i resolguin els problemes, que per això hi són. I benvinguts al Govern, això també
està bé, benvinguts a veure que no tot és tan senzill, ni tan fàcil, ni tan obvi, ni tan fàcil
d’arreglar quan arriben els bons. Quan arriben els bons al Govern resulta que es troben
problemes, i hi ha coses a resoldre, i papers pendents, i factures pendents de pagar, i
coses que han quedat en un calaix. Sí, és la vida. El que han de fer és resoldre-ho que per
això hi són. I el que espera la gent és que ho resolguin perquè per això fa vint anys que
esperen. Aquesta ciutat ha trigat cinquanta anys a fer el port, vint anys a fer el camp de
futbol, quaranta anys a fer la plaça Pompeu Fabra. Només hem fet les coses ràpid quan
ens han caigut els diners regalats, Jocs Olímpics, Pla Zapatero, llavors hem fet les coses
ràpid. Quan les coses han depès de nosaltres, la veritat és que ens hem fet massa
embolics d’aquestes característiques com el que avui vivim. Jo els demano si us plau, que
mirin d’entomar aquest tema, si no es pot acabar, perquè no es pot acabar al setembre el
camp tal com estava previst, s’ha de buscar una solució. I els diners, si us plau, no es posin
com un problema, perquè vostès saben que no és un problema per a les finances de
l’Ajuntament.
SENYOR PASTOR: Bon dia, regidors, regidores, alcaldessa, membres de la Junta Directiva
i socis del Club de Futbol Badalona que avui ens acompanyen, i també el seu president,
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que ens hagués agradat escoltar-lo en aquest Ple. Avui és un bon dia per fer una profunda
reflexió sobre el paper d’aquest Ajuntament i el Club de Futbol Badalona. Una reflexió que
hem de traslladar des de la més absoluta convicció i sinceritat a tota l’afició del Badalona i a
tots els veïns i veïnes de la ciutat. No ho hem fet bé. La construcció de l’estadi no ve d’avui,
ni de fa quatre anys, fa molt més. I tot i que sota un Govern Socialista es va iniciar el
projecte del nou estadi, no vam ser capaços que fos una realitat. La confiança mai va ser
plena per part de cap Govern d’aquesta ciutat, i de vegades, intentant aprofitar-se
políticament de l’entitat. I això s’ha de dir sense complexes, ni nosaltres, ni el Partit Popular,
que només va creure en l’estadi quan va arribar al Govern, votant en contra el 90 % de les
vegades anteriors, ni la resta de partits històrics que variaven el seu vot segons si estaven
el govern o a l’oposició, hi van creure. I avui no parlem d’una errada conjuntural, sinó d’un
deute històric d’aquesta ciutat amb una entitat que porta el nom de Badalona des de fa més
de cent deu anys. Una entitat que es mereix un millor tracte i amb uns socis que mereixen,
com a mínim, el nostre respecte per la seva eterna paciència amb nosaltres. I avui, tant el
Partit Popular com el Govern ja ens han donat la seva posició, s’han discutit sobre la gestió
realitzada, han discutit i una vegada més, no han arribat a cap tipus de conclusió, més enllà
de la confrontació de sempre, a les que ja comencem a estar acostumats. Mirin, els
Socialistes estem avui aquí per donar suport a l’entitat, per defensar els seus interessos,
com fem també amb la resta d’entitats, i per fer tot allò que estigui a les nostres mans per
millorar Badalona. I per això, vostès han de saber una cosa, que la reiteració estèril
d’intentar destruir a quelcom o algú sense cap proposta constructiva acaba perdent
l’interès. Quan un reprova una vegada, un s’ho mira molt, però si s’acostuma a reprovar dia
rere dia, dia sí dia també, una vegada rere l’altra, al final acaba perdent el sentit i el pitjor de
tot, l’interès general. I per això, creiem que cal un gest del Govern contundent, més enllà
d’una mera reprovació del Partit Popular. Demostrar que s’està al costat del Club, i que
qualsevol representant institucional dels que estem avui aquí, devem tot el nostre respecte
als nostres veïns i totes les nostres entitats. I que si alguna vegada els hem fallat, ho hem
de reconèixer, no passa res. Per això, els demanem que ara, la regidora d’Esports
concretament, es disculpi públicament amb l’entitat i sobretot amb el seu president, per
algunes manifestacions desafortunades que s’han pogut realitzar en determinats mitjans de
comunicació. Creiem en el fons, però també en les formes, i aquestes no s’han respectat. I
perquè ningú dubti de la nostra ferma voluntat, també els fem una proposta, per això estem,
per proposar, proposem incorporar-nos a la mesa de treball conjunta amb el Govern
municipal i el Club de Futbol Badalona perquè comptin amb la complicitat de la majoria del
Consistori, perquè el Club i els seus socis sàpiguen que ja no hi ha més pretextos i
excuses. Perquè sàpiguen que els Socialistes estem del seu costat i dedicarem tots els
nostres esforços perquè l’estadi de futbol sigui d’una vegada per totes una realitat amb la
màxima celeritat possible. Aquest és el nostre compromís, però per això hem de veure un
gest del Govern. Aquest gest és el compromís de l’Ajuntament amb l’entitat, que es
comprometin avui aquí a què els propers dies hi haurà un acord pactat i firmat pel bé del
Club i del Badalona. Si és així, en quan acabi aquest Ple ens podem mans a l’obra perquè
l’estadi sigui un gran èxit d’aquesta ciutat i no una polèmica discordant i d’utilització política
d’alguns interessats. Esperem el seu compromís en aquest Ple, si és així, votarem en
contra d’aquesta reprovació per posar-nos a treballar pel bé de tots, de vostès depèn.
SENYOR LLADÓ: Bon dia a tots i a totes. En primer lloc agrair les exposicions i en especial
la de la regidora d’Esports, per la transparència, rigor d’una intervenció que jo crec que no
ha estat historicista, precisament ha apuntat alguna de les claus que ens permeten abordar
aquest tema políticament. Per tant, crec que si una cosa no ha estat aquesta exposició és
historicista. Però bé, no em volia centrar amb això. Intentaré respondre una de les
preguntes concretes i que és molt raonable que es faci, que és quina és la previsió
d’acabament de les obres. Però abans permeteu-me, el regidor Juan Fernández ha
comentat si realment havíem lliurat o no aquest document. Aquest document, just abans de
venir aquí ens hem reunit amb el president del Club de futbol i amb altres membres de la
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Junta del Club i els hem lliurat una proposta que ens han comunicat que serà discutida allà
on ells creguin que ho han de discutir, que em sembla que és a l’assemblea o en una junta
de l’entitat. Per tant, a dia d’avui ells tenen una primera proposta, un document en la línia
del que comentava el regidor Àlex Pastor, que intenta situar negre sobre blanc, alguns dels
temes que preocupen, i amb raó, al Badalona, i donant respostes concretes. No són tots els
temes que tenim damunt la taula, però tenim un calendari intens, amb reunions quinzenals,
de comissió de seguiment, en el qual esperem, i això també és una cosa que es recull en
aquest document, anar abordant tots aquests temes. Tot el que siguin incorporacions a
aquesta comissió de seguiment a mi em semblen positives, si ens permeten fer allò que
tots volem i que el Club vol, que és tenir l’estadi al més aviat possible, i tenir el Club de
Futbol del Badalona amb tota al seguretat i amb la tranquil·litat que es mereix la feina que
fan, tant amb la vesant competitiva, com amb la vesant que potser sovint oblidem però que
realment és la més important i això sempre ho diuen els seus directius, que és el futbol
base. Vaig per temes, la previsió d’obres, si realment aquesta segona fase, aquest tema de
la marquesina o de la visera s’hagués pogut ja abordar ja bans d’acabar l’any. Aquí el que
ens trobem d’una banda és amb una discussió que tenim amb el Badalona, que és amb els
terminis que tenim, que són aquestes catorze mesos, arribem i am és arribem amb
tranquil·litat, però la incorporació d’aquesta segona fase sobre la primera, per fer en
paral·lel aquestes dues fases, perquè això no estava previst inicialment fer-ho així a nivell
constructiu, i implica, segur, un retard de les obres. I això és un tema que es comenta, i
també implica, a banda d’un tema de veure quin és l’estat de romanents a nivell
pressupostari, una feina també d’adequació tècnica. Per això hi ha uns mesos que es
dediquen a fer aquesta feina. Els dos mesos famosos, que en realitat no són dos mesos,
són cinquanta i pocs dies, entre allò que passa per Ple, que és aquesta consignació
pressupostària en el Ple de gener, i finalment, l’encomana de gestió que es fa efectiva el 21
o el 22 de març. Aquí el que tenim és, d’una banda és que un cop que passa pel Ple no és
immediat, no és l’endemà en què realment aquesta consignació és efectiva, i per tant, la
tenim ja desbloquejada pròpiament. I hi ha també un tema de liquidació d’obra que s’ha de
fer i que com comentava la regidora és un tràmit que és excepcional i que també va trigar
un temps. Per tant, és justificat aquest període de temps que passa entre aquesta
aprovació de Ple respecte a l’encomana, per aquest motiu que els he explicat, que és un
motiu que els heu governat sabeu, que entre que un decideix una cosa hi ha una sèrie de
tramitacions que s’han de produir. El debat sobre la urbanització, efectivament la
urbanització està inclosa en la fase 2, sempre ha estat inclosa en la fase 2. Per tant, ara no
podem dir, no, la urbanització no la comptem perquè en realitat..., la urbanització està
inclosa, per què? Perquè ningú es pot imaginar un camp, un estadi, sense la seva
urbanització, perquè com hi arribes, amb quina il·luminació, amb quins serveis, amb quines
mesures bàsiques d’habitabilitat. Per tant, sempre a urbanització ha estat inclosa en la fase
2. I per tant, dels números fets inicialment, que d’aquestes baixes podíem abordar aquesta
segona fase, s’han revelat, i això m’ofereixo contrastar-ho tècnicament, perquè al final això
és un tema tècnic, no és un tema polític. Realment era clarament insuficient i per això hem
d’anar a buscar aquests diners a través del pressupost municipals. El que estem treballant
ara, i vaig a respondre la pregunta concreta, quina és la nostra previsió d’acabament
d’obra, insisteixo, la nostra previsió de fase 1 era acabar les obres a temps, dins els catorze
mesos, en això estàvem i això ho podíem complir clarament. En el moment en què
s’incorpora, que de forma molt raonable el club ens ho comenta i també som els primers a
veure que és interessant que aquesta inauguració de l’estadi es pugui fer amb totes les
condicions que mereix el Badalona, hi ha un retard. Aquest retard nosaltres el situem, de
partida, és la data que s’ha donat, a gener de 2017, que és molt per sota a allò que establia
en el seu dia el conveni del 2014 que parlava de 25 mesos, i aquí estaríem parlant de 19
mesos. Aquesta data és inamovible? No, no. Amb què estem treballant, en intentar que no
arribem a gener de 2017. Per tant, que puguem esgarrapar tot el que puguem, i aquí la
feina de la comissió tècnica serà molt important. Vull posar en valor l’oferiment del club que
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un arquitecte o enginyer de la seva confiança participarà també en aquests treballs perquè
en el marc pressupostari, en el marc legal existent, tot el que puguem fer per escurçar
aquest termini allà estarem i allà estarem treballant. El pla B que comentava el regidor
Falcó, és evident, n’hem parlat ara fa una estona, és un tema que preocupa perquè el
Badalona mou moltíssima gent, no només és el primer equip, sinó que és tot l’esport de
base, tot el seu moviment, perquè el Badalona és molt més que el primer equip. I aquí sí
que tenim identificat aquest problema, és evident que la planificació haurà de reajustar-se a
aquest nou esquema, esperem que no haguem d’arribar al gener de 2017 però difícilment
ens aproparem a aquest setembre-octubre que ens demana al Club, difícilment, podria dir
aquí una altra cosa i quedaria molt bé, però crec que tots plegats ens mereixem que siguem
el màxim de sincers. Si trobem la manera d’escurçar això ho farem, però a dia d’avui els
números i els dictàmens tècnics ens diuen el que ens diuen. Per tant, això no estarà a finals
d’agost, que és quan en condicions de normalitat el Badalona hagués necessitat per
començar com li tocava, i necessitarem un pla B per aquests mesos abans no tinguem
l’estadi, i en això, jo crec que la comissió de seguiment haurà de fer una feina, aquest
divendres mateix, si no m’he malfixat, crec que ja tenim també una de les reunions, i és un
tema clarament identificat. Esperem que a partir del Ple d’avui el Badalona tingui aquesta
assemblea, no sé si d’aquí a una setmana o quinze dies, ens pugui donar una resposta a
aquesta primera proposta de document que intenta clarificar alguns d’aquests temes, i a
partir d’aquí seguirem treballant. Perquè al final aquest Govern, i en això jo crec que la
regidora Maria Gallardo i el Govern, però també la regidora Maria Gallardo ha donat la cara
quan calgut i s’ha entrevistat amb qui ha calgut, i ha agafat les trucades quan s’han produït.
I tant la regidora com el Govern estem treballant perquè Badalona tingui el camp de futbol
que es mereix, en això estem, hi estem més a prop que mai, i això no és un triomf del
Govern, és un triomf compartit pel Club i per la resta de partits que han passat pel Ple, i en
això estem treballant. A partir d’aquí, si després tenen alguna consideració més me la
poden fer arribar o en el següent torn acabaré d’aclarir.
SENYOR TÉLLEZ: Bon migdia, alcaldessa gràcies, regidors i regidores, socis del
Badalona, president del Futbol Club Badalona, jo crec que agrair la aportació de la regidora,
de l’informe que ha ens fet la regidora Gallardo perquè jo també considero que no és gens
historicista si no que precisament és un tema que fa molts anys que és per a la ciutat i que
cal una visió conjunta per a que no només els 27 regidors i regidores que són aquí presents
si no que tota la ciutadania pugui consultar l’acta que es publicarà de aquest Ple, tot
l’informe de l’historic del tema. Perquè jo crec que mai s’havia fet aquesta feina exhaustiva
que ha fet avui la regidora per explicar tot l’històric del tema que crec que és important en
pro de la transparència, i en pro de què cadascú tingui la informació perquè es pugui fer els
judicis de valor que consideri. També s’ha de dir que les aportacions que s’han fet després
de diferents grups municipals de l’oposició feien unes preguntes a la regidora que en el
mateix informe, suposo que després al consultar l’acta ho podran corroborar ja estaven
respostes, per tant suposo que la regidora després els hi contestarà. Alguna resposta ja l’ha
fet també el senyor Lladó. S’ha passat per alt i ningú ha fet menció a un comentari que ha
comentat la regidora Gallardo en el seu informe, que es que en el Ple extraordinari on es va
aprovar el conveni, 20 de juny de 2014, aquest conveni tenia un informe d’intervenció que
ja deia que aquest conveni tenia difícil compliment perquè no hi ha havia la partida
pressupostària conseqüent per tant això ja es deia al 2014, qui governava llavor podia fer la
previsió necessària però la previsió la vam trobar nosaltres i vam haver de fer la modificació
pressupostària pertinent perquè es pogués acabar les obres com calia amb una coberta
que és la que es mereixia el estadi que s’estava construint. Sobre els dies a mi em sembla
interessant també destacar els càlculs de dies que ha fet la regidora, des de la signatura del
conveni, bé signatura, l’aprovació del conveni al 2014 en aquell Ple extraordinari del 20 de
juny es van trigar 180 en fer l’encomana de gestió a Engestur, aquest govern va trigar 50
dies, 180 dies al 2014, 50 dies al 2015 per fer l’encomana de gestió de la coberta i de la
Fase II, 180 dies 50 dies. Per tant, jo crec que no es pot acusar a aquest govern ni a la
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regidora Gallardo de manca de previsió i de no solucionar els problemes. Posant un símil
futbolístic, estem en el Ple que estem i sobre la selecció espanyola perquè la bancada
Popular ho pugui entendre també, abans es solucionaven els temes de l’estadi del fútbol
Club Barcelona, de Badalona perdó amb l’estil Clemente “pelotazo y para adelante”. I, jo
crec que aquest tema mereixia un tiki-tika estil Vicente del Bosque, tiki-taka anant omplin
forats i anant resolent el treball de tiralínies i sobretot garantir efectivitat i resultats. Aquest
tema necessitava més Vicente del Bosque i menys Clemente. Si senyor Fernández si
vostès tenen una solució per mecanotub que aquest govern va trigar 30 dies després de la
investidura a resoldre quan aquest tema es va parlar àmpliament i molts socis del Badalona
com apassionats que són de la seva entitat, que és el que han de ser, van fer una
campanya per twitter i per xarxes, a la regidora Gallardo, a mi mateix, a l’alcaldessa perquè
trobéssim una solució i una solució que vam saber trobar en 30 dies per tal de que no
haguéssim marxat a Santa Coloma a jugar a començar la temporada. Si vostés tenien una
solució era la seva responsabilitat a haver-la fet arribar a aquest govern. Però vostès no hi
havia cap expedient ni cap contacte de patrocini ni res que es sembli per a poder solucionar
les grades de mecanotub per tal de que el Badalona no comencés la temporada a Santa
Coloma. Vam ser nosaltres quins van haver de córrer en ple estiu i vam trigar 30 dies en
trobar una solució, igual que vostè diu que no hi havia un mal càlcul a les obres, en el càlcul
de les obres de la Fase I i la Fase II, si no hi havia un mal càlcul, doncs, no hagués calgut
aquesta modificació pressupostària que es va fer. I jo crec que no passa res, o sigui, en
totes les obres passa que es calculen unes coses i acaben surtin unes altres. Però el que
no s’ha de fer és utilitzar políticament aquestes coses. Perquè jo crec que el Badalona el
que menys necessita és plens extraordinaris que posen el focus i els posen al mig d’una
baralla política. Jo crec que el que necessita el Badalona és el suport de tots els 27 regidors
i regidores d’aquest Ple i que els ajudem a solucionar els problemes tal com està intentant
fer aquest govern i necessiten menys soroll mediàtic. Vosaltres, molts regidors han fet
referència a uns temes que m’ha sorprès també, sembla que hagi sigut voluntat d’aquest
govern no donar la paraula al senyor Miguel Angel, president del Badalona, quan a la Junta
de Portaveus ho hem parlat perfectament perquè no es podia donar una paraula a una
entitat en un ple extraordinari perquè així ho marca el ROM, i així ens ho recordat la
senyora secretària, que no era possible donar paraula a entitats en un ple extraordinari. Si
vostès volien, com és lògic i aquesta formació que represento no s’ha oposat que el
Badalona hagués tingut veu en aquest debat jo crec que el que hagués calgut és s’hagués
portat això a un debat d’un ple ordinari que jo crec que hi cabia perfectament perquè a més
també hi ha hagut altres entitats esportives de la ciutat que s’han posat en contacte amb
aquest govern perquè també volien parlar en aquest debat perquè si que és veritat i aquí
agraeixo la feina que ha fet la senyora Gallardo que ha rebut felicitacions d’altres clubs
esportius de la ciutat de què per fi es senten escoltats i per fi veuen que es tracta de
manera proporcional no dic igualitària perquè no es pot tractar de manera igualitària a tots
el clubs de la ciutat perquè hi ha dos clubs especialment el Badalona i la Penya que
representen a la ciutat des de fa molt de temps i que tenen uns minuts de televisió i de
representació que estan per sobre d’altres esports i d’altres modalitats però que almenys el
que demanen les entitats esportives de la ciutat com el Badalona Drags o el Seagull és un
tracta proporcional i jo crec i per fi aquestes entitats ho reconeixen que s’està fent aquest
tracte proporcional amb aquestes entitats i per això crec que cal recordar-ho i cal felicitar a
la senyora Gallardo per la seva tasca davant de la regidoria d’Esports en aquest aspecte.
Res més.
SENYORA ALCALDESSA: Bé, en tot cas abans de passar, suposo que hi haurà un segon
torn, jo si que voldria dir molt breument, de fet ho ha dit ara el senyor Téllez, només volia
aclarir un parell de coses. Perquè és molt fàcil dir coses que no s’ajusten a la realitat i aquí
ha sortit, doncs, sobretot al Ple i el regidor Téllez ja ho ha dit però ho volia aclarir també
com que moltes de les persones sou aquí, doncs, sou del Badalona i s’ha dit varies
vegades el fet que no heu pogut agafar la paraula volia reiterar això que de fet, el fet que
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estiguem fent un Ple extraordinari per parlar d’aquest tema,a la una, doncs perquè és molt
difícil gestionar les agendes de manera urgent quan has de fer una cosa que no estava
prevista, que té un termini màxim per convocar i s’hagut de fer així i això per mi és una
mostra de mala gestió perquè el més lògic és que això s’hagués pogut parlar perfectament
en un ple ordinari i en un ple ordinari haguéssim pogut demanar la paraula sense cap
problema. Per tant, en absolut voluntat de no donar la paraula senzillament un ple
extraordinari no té precs i preguntes i no té possibilitat de que es puguin demanar paraules.
I fins i tot, el fet de vostè senyor Falcó que deia que perquè no havíem transgredit aquesta
norma, doncs, en el plens, doncs si transgredim, doncs, els plens poden quedar també
qüestionats poden quedar impugnats, i no es pot. La secretària ens ha assessorat així, i
hem vist que tan de bo, doncs, no haguéssim hagut d’anar a un ple extraordinari si no
haver-ho posat en un d’ordinari. Són coses molts breus però pensem que són molt
importants. En aquesta resposta que s’ha donat avui es fa molt d’èmfasis en els números,
fins i tot ara quan es parla del temps que hem dedicat a les intervencions, quina mania anar
dient quaranta minuts, quaranta minuts... La senyora regidora ha parlat trenta minuts, el
senyor Juan Fernández n’ha parlat vint. A la Junta de Portaveus d’aquest matí, quan hem
planificat com faríem el ple i hem recordat com es regulen els torns hem dit que donaríem
més temps a la regidora i en el moment en que el senyor Juan Fernández ha exposat el
seu punt tampoc li he tallat. Què vull dir, que no anem a buscar el que no importa. Què
importa de veritat? El que importa és el que estem debatem aquí, que és donar solució al
tema que es planteja, però és que aquest ple demostra tal com s’està portant que l’objectiu
del grup municipal que ha provocat aquest ple no era parlar d’esports ni del futur del Club
Futbol Badalona, en realitat l’únic objectiu que tenia era utilitzar de forma partidista el
Badalona per fer batalla política i això és el que em sembla que una entitat centenària com
aquesta, que tothom estima la ciutat, tots els badalonins no només els socis, si no la ciutat
en sí respecta i valora, que es faci servir un club com aquest per atacar al govern no toca. I
l’únic que s’aconsegueix és que s’evidenciï i quedi en evidència, i penso que és justificat
que la regidora ho hagi fet així, a l’hora de donar la seva resposta que quedi en evidència i
és cert que com diu el senyor Falcó és cert que des del 2005 fins al 2014, evidentment que
passen coses diferents al 2014 i que les provoquen vostès que desencallen, és evident,
que això passa al 2014 i que hi ha una voluntat. Però no ens enganyem perquè hi ha grans
titulars i gran focus que volen fer veure que es va resoldre tot i va haver una mala gestió, no
hi va haver prou transparència i moltes de les promeses que vostès fan després no s’han
pogut portar a terme. No m’allargo més, ja tindré el meu segon torn també però vull insistir
en la responsabilitat en la resposta del senyor Lladó. Mireu no hi ha res més fàcil i més
agradable que fer promeses que satisfacin a qui t’està escoltant. O sigui, ara aquí tothom
pendent, el Ple ple, el Ple extraordinari, la pressió, no hi hauria res més bonic que nosaltres
ara aquí, sí no patiu tindrem les obres al setembre, estaran fetes, tothom s’aniria content i
nosaltres no podem fer-ho, tan de bo, i potser amb tot l’esforç que es farà en aquest
seguiment en aquest compromís potser s’arribarà a poder fer-ho a l’octubre. Però si
nosaltres ara féssim aquest compromís us estaríem enganyant, us estaríem enganyant com
es va enganyar quan es signa un conveni al 2014 que no té la partida i com es va enganyar
quan es prometen les grades abans d’acabar el mandat anterior i les grades no estan ni
tramitades ni en pressupost, no hi ha cap expedient que les tingui en marxa i és gràcies a la
generositat del propi Club quan arribem a la solució que podem fer aquest acord, trobem un
acord tècnic en què hi ha un avançament per part del Club perquè això es pugui tirar
endavant. Què vull dir, que nosaltres no ens trobareu enganyant, no ens hi trobareu. Si no
són un govern que per quedar bé o per calmar els ànims de la gent diguem mentides, no us
en direm de mentides, no les direm de cap manera ni mentides que ens afavoreixin ni
mentides que ens perjudiquin. O sigui, nosaltres sabem la realitat, sabem els que hem
hagut de patir per tramitar això que no ha estava tramitat, sabem el compromís que tenim i
aquí si que ens hi trobareu, ens esteu trobant en el compromís en trobar solució i en
agilitzar-la el màxim possible, en fent-vos costat i en trobar solució de veritat, solució legal,
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solució jurídicament documentada i econòmicament documentada. No ens trobareu en la
mentida demagògica d’ara avui aquí fer el gran titular d’una promesa que us és fàcil. Per
tant, acabo aquesta intervenció, però si que voldria dir que no repetim mentides o
imprecisions perquè crec que tocava avui parlar de xifres i tocava avui perquè quan vostès
han demanat aquest ple extraordinari ja ho han fet per fer una reprovació. No s’ha fet un ple
extraordinari per parlar del Badalona i convidem a l’afició, com si féssim un acte i a veure
qui vol escoltar l’afició, no, no, això és un ple extraordinari que s’ha fet i en aquest ple
extraordinari hi ha una reprovació a la regidora i al govern per tant la nostra intervenció ha
de donar resposta i ha de defensar la gestió que s’ha fet en dades i contestant. I, per tant sí
que té importància parlar de dies, senyor Fernández, vostè ha fet molt d’èmfasis en que
això no tenia sentit, si que en té perquè vostès han posat el focus molt gran en que trigat 52
dies entre el ple del 26 de gener i el moment que és el que s’aprova la Fase II i l’encomana
de gestió d’aquesta obra i en canvi vostès com hem pogut demostrar van trigar molt més
dies, van trigar-ne exactament 1.095, tres anys es va necessitar per dur a ple el conveni,
per exemple, i també com deia, recordava el senyor Téllez, des de que es va decidir l’obra i
encarregar-la. Per tant, siguem sincers, no anem a fer demagògia en aquest tema, anem a
buscar solucions, crec que la proposta que nosaltres hem posat damunt de la taula és de
solucions, és d’avançar i m’agradaria que en els segon torn d’intervencions no hi hagués
aquesta voluntat de seguir fent partidisme en aquest tema, de fer servir una entitat que
mereix tot el respecte de l’Ajuntament i de la població per fer partidisme o per fer lluita
política.
SENYORA GALLARDO: Serà molt breu també, serà molt breu el que jo consideri de breu,
dic jo, ni vostès marquen l’agenda ni em marquen la meva intervenció,tranquils, d’acord.
Perquè clar si jo he de fer referència a la intervenció del senyor Juan Fernández, doncs,
demagògia, demagògia, demagògia... bla, bla, bla... I, el que a vostès no els interessa
precisament és la cronologia dels compromisos, els desgreuges i les ofenses que ha tingut
al llarg de la història el Club de Futbol Badalona, l’aficionat i tota la ciutadania d’aquest
ciutat. Per tant, no vaig a respondre a les seves paraules, a mi m’agrada presentar ja ho
sabeu que quan he vingut aquí a parlar en un ple sempre ha sigut documentada, amb dates
i lleis i per tant la meva intervenció com ja diu al final és d’un rigor exquisit perquè està
contrastada amb tots els informes i tots els acords signats des del 2005 que ja modifica el
del 2001 fins avui. Per tant l’única felicitació que en qualsevol cas jo els hi podria fer a
vostès és que després de vint anys, trenta anys diuen alguns, catorze diuen altres hagi
posat negre sobre blanc el conveni, però un conveni que torno a repetir com es deia que té
més voluntat política que arguments resolutius del problema que té el propi Club, per tant
senyor Fernández, anava a dir una paraula, no ens fem la punyeta, amb perdó de
l’expressió. Les grades mecanotub no estaven pressupostades, i em podria remetre a un
altra entitat a la que vostès es van comprometre en una assemblea en un esdeveniment
que tampoc estava pressupostada aquesta promesa. I nosaltres vam trobar la solució més
ràpida perquè el Badalona no hagués de marxar d’aquí, i això ho sap el president, ho sap el
tresorer, i ho sap tota la Junta que ha vingut a les reunions.
Tampoc vaig a respondre si jo agafo el telèfon o deixo de agafar el telèfon perquè vostès
no tenen el llistat de les meves trucades de telèfon. No, perquè no utilitzo el telèfon de
l’ajuntament, utilitzo el meu particular, per tant la factura arriba a casa meva. I algun dia
ensenyarem els missatges i les trucades, jo no utilitzo el telèfon de l’ajuntament com altres.
Per tant, igual que les subvencions que vostès vam prometre a la Diputació, a la gent a
través de la Diputació que tampoc han estat satisfetes, i que han hagut de sortir pel
compromís que vostès que van adquirir amb les entitats esportives de futbol i no futbol de la
subvenció. I això les entitats que han sofert la minva en la subvenció ho saben, prèviament,
s’ha parlat amb elles, ho saben rebreu menys per això, per això, i per això. I han estat tant
discretes en aquesta ciutat que no han fet menció ni en xarxes, ni en res, cosa que a altres
els hi agrada utilitzar la desinformació i la poca formació que tenen en molts casos, gent
amb respecte a segons que temes, doncs bé, per a dir barbaritats i jo he estat molt discreta
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i no he contestat absolutament res, jo he rebut acusacions que com tinc la consciència
extremadament tranquil·la del què he sigut, del què sóc i del què serè, doncs, no hi entro en
xarxes socials. A més que hi ha dos mocions, per aquí tal qual. Al regidor de Ciutadans
crec que ja li ha contestat abastament el regidor Oriol, agraeixo la reflexió i la intervenció en
positiu i obertes les portes de la Regidoria d’Esports per a qualsevol col·laboració que
millori no solament el moment del Club de Futbol Badalona si no en general l’Esports
perquè hauríem d’estar també mirant com s’han deixat les instal·lacions etc. I agraeixo en
qualsevol cas el que em demanava i perquè hi consti en Acta llegiré en qualsevol cas la
disculpa, si així s’interpreta però que hi és així, “ que en cap moment no tinc consciència ni
per suposat voluntat d’haver dit o pronunciat res amb l’ànim d’ofendre el president del Club
de Futbol Badalona, al mateix Club de Futbol Badalona o a la seva afició. Tanmateix, i per
esvair qualsevol dubte si en algun moment potser fruit d’alguns malentesos el president del
Club de Futbol Badalona i els seus aficionats poden haver-se sentit menystinguts per les
meves paraules em reitero que mai han estat expressades amb cap ànim ofensiu, no tinc
cap problema en demanar disculpes. Miguel Àngel, president del Club de Futbol del
Badalona serveixi aquesta declaració pública com a esmena per a qualsevol cosa que hagi
pogut dir i que sense cap voluntat hagi pogut ser interpretada com a ofensiva. Res més.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Yo quiero sobre todo resaltar un par de aspectos muy
importantes que no han sido contestados todavía por el gobierno. Primero, el Club de
Fútbol Badalona es un club profesional, a partir de Segunda B los clubs son profesionales,
tienen unos compromisos con sus jugadores de pago que tiene que cumplir. El gobierno
con su negligencia o por las circunstancias que haya sido el no acabar el campo en
septiembre le supone un perjuicio al Badalona que yo creo que de alguna manera tenemos
que intentar recompensar para no comprometer, incluso, la situación profesional de los
trabajadores del Club de Fútbol de Badalona. Ha dicho el regidor de Badalona Habitable
que el campo se acabará en enero del 2017, yo tengo dos preguntas al respecto, una es,
ustedes han dicho que han remitido una propuesta de acuerdo al Club de Fútbol Badalona
por escrito, cierto? Han remitido una propuesta de acuerdo por escrito que el Club de
Futbol Badalona tiene que pasar por Junta para poderla aprobar, pero todavía no nos han
dicho cual es el Plan B, es decir si el Badalona no puede empezar a jugar en el nuevo
estadio, que va a pasar? Va poder jugar en Montigalá con las graderías de mecanotubo,
que no sabemos si están, que perjuicio eso le va a suponer? Todo eso todavía no lo han
contestado y han tenido tiempo.
SENYOR FALCÓ: Suposo que la disculpa que fa la regidora al president del Badalona a mi
em sembla també sobrera perquè tots són prou grans com per llegir els reculls de premsa,
veure exactament el que s’ha dit i com s’ha dit i jo francament tampoc trobo que fes falta. Si
aquest era el tema del ple ens ho haguéssim pogut estalviat, segur perquè no crec que la
qüestió es pugui resoldre amb la lectura d’una disculpa que no sé ni si el president l’ha
demanada ni si tan sols en els fons penso que ni si tan sols té cap sentit llegint el que he
llegit dels digitals de la premsa i de l’entrevista que li vam fer a la senyora Gallardo i del que
ella va dir, però vaja. Jo crec que el que ens interessa avui és saber, existeix Pla B no
existeix Pla B, el Badalona accepta que les coses són com són i no a vegades com ens
agradaria però se li dóna la confortabilitat de trobar l’espai on poder començar l’activitat la
següent temporada, i tot això és jo crec que és el que no s’ha respost. I a mi francament no
em serveix una disculpa no sé si al Partit dels Socialistes els hi servirà aquesta lectura de la
disculpa per fer el seu vot perquè a mi el que em segueix, per mi el que segueix tenint més
valor és la consecució d’un ple que a banda de retrets i sí una visió històrica que crec que
no calia insisteixo crec que no calia perquè tots els son aquí la coneixem bastant
abastament, doncs, no hi ha hagut solucions d’un govern que vulgui ser eficaç i efectiu.
Deia el senyor Téllez, jo crec que mai s’havia fet l’històric, i a mi em sembla que aquí és
per on plora la criatura d’aquest govern que és un govern que jo a moltes de les persones
de les quals forma part a totes, vaja, els hi tinc apreci personal i respecte polític i quan
arribo a un acord el voto sense cap problema, jo ho hem dit, el pressupost etc. Però jo crec
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que aquest és un dels problemes que té aquest govern és aquesta manera d’entendre el
món, jo crec que mai s’havia fet l’històric i vostè que sap si no hi era, i quantes vegades, és
com l’altre dia que va venir la gent del pàrquing del Sant Crist i es va recordar la figura del
José Martin i jo pensava mira aquest senyor que ja es mort va ser el que el poble quan
parlem del poble i el poble sembla ser que només siguin uns en aquest cas els que avui
són el Govern Municipal, el poble no s’ha mogut mai, el poble és el que va arribar el mes de
maig de l’any passat a Badalona a governar-nos, era el poble, això si que era el poble i
pensaves en aquell pobre home que ja es mort i deies aquell també hi era el poble, aquell
que es va morir al pàrquing de Sant Crist també era el poble, no són els primers del poble
que arriben a governar o que fan una reivindicació o que canvien la realitat o que la
transformen no són els primers els d’aquest govern n’hi ha hagut molt abans, molts i també
s’han fet molts històrics abans i les coses no són a vegades com ens pensem. I respecte a
les mentides a les quals addueix l’alcaldessa i després modifica el terme i diu són
imprecisions, clar, i nosaltres de mentides no en diem i d’imprecisions tampoc en fem,
home, tampoc no, jo crec que no, que no perquè he buscat a la web i programa de
Guanyem Badalona en Comú que deia 24 mesures 24 mesos, dic a veure que deia, no els
llegeixo mai el programes,eh!. Ni un desnonament més, n’hi ha 10 cada mes a Badalona.
Crearem un Parc d’Habitage Públic, no sé sap. Posarem l’impost als pisos no els hi poden
posar ells el posa la Generalitat. Combatrem l’atur i sumarem l’IMPO amb les oficines de la
Generalitat, no sé sap res. Farem un Pla d’Equipaments adaptat a les necessitats de la
gent, no l’hem vist, no sé sap , no s’ha informat allò que diu el senyor de Ciutadans no s’ha
fet. Crearem una finestreta única, em sembla que tampoc. Contractarem la llum a través
d’una cooperativa de consum diria que no, Remunicipalitzarem serveis municipals em
sembla que tampoc. Actualitzarem el Catàleg de Patrimoni de la ciutat, crec que encara no
l’han fet. Derogarem l’Ordenança de Civisme, diria que no s’ha fet. Crearem una Casa
d’Acollida per a víctimes de violència de gènere, diria que no s’ha fet. Són imprecisions
però posats a fer-nos retrets em sembla que avui el que toca és donar solucions i deixarnos d’imprecisions i jo suggeriria emetre ja el vot, que queden dos grups .Gràcies.
SENYOR GUIJARRO: Aquest era un ple en el que no tenia especial interès, no per res si
no perquè em consta d’intervenir en aquest tipus de temes sobretot per la meva vessant i
quedi clar sempre de soci i de persona seguidora del Club Futbol Badalona des de que era
ben petit. Però crec que és bo que agafem tots i prenem consciència i pensem que hi ha al
darrera de les coses que parlem aquí i que ens deixem de retrets, que parlem de coses de
llançar-nos a la cara i que realment posem fil a l’agulla de les coses perquè el tema és que
els aficionats de Badalona volem l’estadi i el volem ja. I aquest és el tema principal,
òbviament, no només amb la voluntat de voler-lo ja aconseguirem que estigui el mes
d’agost, clar que no, però treballen perquè estigui el més aviat possible perquè després de
discutir aquí i tornar a abusar de la paciència una vegada més no només en el tema de
l’estadi si no avui amb un ple de 2 hores nosaltres marxarem a casa i anirem a una altra
cosa mariposa i ens hi ficarem amb ves a saber que, però hi ha una Junta Directiva que
avui ha hagut de deixar molts d’ells la seva feina per venir aquí, hi ha un president que ahir
tenia un nivell de pressió brutal perquè són gent tots tan el Miguel Àngel com la seva Junta
Directiva que s’hi deixa la pell, que es reuneix , que fa números, que intenta quadrar un
pressupost amb les dificultats que té, que intenta cada dues dues setmanes que l’estadi, el
camp actual estigui el més ple possible, que agafen el taquillatge jo sempre penso en
l’Antonio Martinez quan parla que no se m’escapi ni un duro de la taquilla que ningú entri
sense que pagui, veig al Damià que es dedica al futbol base, al Cándido. Pensem que
després de tota aquesta parafernàlia que avui hem fet i ens hem retret i hem fet l’informe i
el successos etc. Hi ha persones que s’hauran de reunir ara després que hauran de fer la
seva Junta Directiva, que hauran de decidir, que hauran d’anar a una assemblea i que han
de treballar en positiu per tal de tirar una entitat que té 113 anys d’història en aquesta ciutat
i en el futbol català i espanyol. I aquest és el tema i és gent que ho fa de manera altruista,
cap membre de la Junta Directiva del Badalona cobra un duro com a moltes entitats per
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treballar en això. Deixem de marejar-los, tenim projecte, tindrem l’estadi, tan de bo
l’haguéssim tingut abans i aquí el president del nostre grup, del grup Socialista ha fet una
autocrítica que considero important i a nosaltres i a mi particularment això en el si del meu
partit i no és un tema que ara toqui, m’ha costat importants tensions però tan de bo
haguéssim tingut l’estadi quan tocava, tan de bo, ja el tindrem quan el tindrem. A partir
d’aquí, posem-li fàcil a aquesta gent, a aquesta Junta Directiva que avui han hagut de
deixar molts d’ells la seva feina per venir aquí a escoltar com ens fem retrets, posem-ho
fàcil fem una transició fàcil quan tinguem l’estadi. Parlava el regidor López si parlem del
perjudici que els hi pot costar el fet de tirar endavant una campanya en la que nosaltres
com a socis ens han de cobrar una quota i no saben on exactament on asseurem, per
exemple quin era el preu d’aquest abonament o quin jugador podem signar perquè als
jugadors també els hi agrada jugar en un estadi que estigui millor o pitjor depèn de quan el
tinguin. Fem aquesta Comissió de seguiment, treballem-ho fem el millor per l’entitat perquè
fer el millor per l’entitat serà fer el millor aquesta ciutat, deixem de perdre el temps i de fer
ús polític de l’entitat i dediquem-nos de veritat a treballar per ells. Tornem a posar-nos a
disposició tant del Club com del Govern Municipal per tal de treballar el que calgui perquè
Badalona tingui el millor estadi i tingui la millor entitat de futbol possible. Gràcies.
SENYOR LLADÓ: Una resposta molt breu al regidor Juan Miguel, comentava el tema del
Pla B, i em sembla que ho he dit però ho torno a dir, és un dels temes que tenim identificats
i que ha de ser feina de la Comissió de Seguiment. És evident que aquí hi ha un tema de
planificació i hi ha un tema de a veure que fem amb les grades, jo crec tenim el temps
suficient perquè tots plegats puguem adaptar la planificació perquè no ens trobem que
haguem de córrer el mes de juliol i el mes d’agost. Ni el Club s’ho mereix ni la Ciutat s’ho
mereix, i per tant treballarem perquè tot vagi com ha d’anar.
SENYOR FERNÁNDEZ: Sí, Gràcies. Jo crec que s’està dimonitzant massa la convocatòria
d’aquest Ple extraordinari. S’està dimonitzant per part sobretot del Govern, que s’utilitzi per
part de l’oposició és un mecanisme totalment legítim i legal perquè el Govern doni
explicacions sobre quelcom que no ha donat explicacions en un altre format. Perquè
senyora alcaldessa i senyor Téllez, que vostè ha estat el que dimonitzava la convocatòria
d’aquest Ple, nosaltres no hem estat informats de cap canvi quan al procediment a la
construcció d’aquest estadi. De cap canvi, és a dir, ningú ens ha dit res. És a dir, un
projecte de ciutat en el qual s’estan gastant sis milions i mig, que van sortir de la subhasta
de la propietat del Club, però que al final és una obra que està gestionant, que està
tramitant, que està controlant l’Ajuntament valorada en 6.500.000 jo crec que mereix certa
informació no només a les entitats sinó als grups que conformem aquest Ple. Perquè al final
votés que venen la transparència i que són el Govern que tot és transparent, que tot ho
diuen, que tot ho informen, al final és tot aparador. Perquè a aquesta oposició i no parlo
només per mi perquè en fi, la resta de grups municipals parlarà per ells mateixos. Però que
nosaltres tinguem coneixement ningú ha convocat una comissió, ni cap reunió per informarnos que una obra de ciutat, que un projecte de ciutat tant important com l’estadi es
retardarà en el temps de duració de les seves obres. Ni el perquè, ni el com, ni el quan. I jo
crec que és important, i ara que s’ha constituït la comissió de seguiment d’aquest estadi
entre el Club i el Govern, jo crec que és important i interessant que també els grups
municipals formin part d’aquesta comissió. I mirin, ens estalviem problemes que no m’ho
han dit, que hi ha falta de transparència, que no hi ha informació. Transparència absoluta,
que en la comissió de seguiment es convoquin als grups municipals i així estarem informats
al minut d’allò que passa i el que no passa en una obra que jo crec que és molt important.
Deia el senyor Téllez que en altres etapes sobrava l’estil Clemente i que faltava tiki-taka.
Miri, nosaltres hem governat aquesta ciutat durant 4 anys, fixis si em practicat el tiki-taka
que en 4 anys hem desencallat quelcom que estava encallat a l’estil Clemente durant 20
anys, perquè, i això ho ha dit el senyor Pastor, que el partit Popular no creia en l’estadi, no
creia en el projecte, que no donàvem suport al projecte. Clar que no donàvem suport, i això
us ho confirmo jo ara mateix i li asseguro que no donàvem suport. Nosaltres no donàvem el
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suport al projecte del senyor Fermin Casquete, en aquell moment, perquè allò si que era un
“pelotazo” al estil Clemente. Allò sí que era un “pelotazo” al estil Clemente i allò que vam fer
durant 4 anys va ser practicar el tiki-taka, i anar ràpids. I aquest document que va ser el
conveni va trigar molts dies a elaborar-se, més de cent de dies com ha dit l’alcaldessa,
inclús mil i escaig dies, clar que sí, perquè aquest document es va fer amb tots els
mecanismes de transparència i ajustant-nos al mil·límetre a allò que la llei marcava. I allò
que vam fer va ser quelcom que s’ajustava als interessos generals del Club, perquè el Club
necessitava un estadi i necessitava recursos per seguir endavant, i ho vam fer també amb
d’interès general que aquesta ciutat, com a tercera ciutat de Catalunya, necessitava d’una
vegada per totes un estadi en condicions que no avergonyís ni al Club, ni als ciutadans que
acudíssim a ell. Per tant sí que vam practicar una bona tàctica i tècnica alhora d’aprovar
aquest conveni, sí que ho vam fer senyor Téllez. Senyor Lladó, mirin la conclusió d’aquest
Ple és que ha servit d’alguna cosa, vostès ho critiquen, però jo crec que ja ens podem
donar en part per satisfets si al Club Futbol de Badalona a in extremis i un minut abans
d’aquest Ple ja li han donat un document amb allò que passarà o no passarà. Ja ha servit
d’alguna cosa aquest Ple, si ja li han donat un pessic d’informació o un pessic de per on
aniran les coses al Badalona. Ja ha servit d’alguna cosa, perquè sinó arribem a convocar
aquest Ple que s’ha convocat, per cert, en l’últim dia legal per convocar-lo, sinó arribem a
convocar, els senyors del Badalona encara no tindrien, ni aquest document, ni tendiren cap
explicació que vostès es van comprometre a donar just desprès de Setmana Santa, i que
ha passat una setmana i encara no tenien. Parlem de les mentides perquè vostès es
comprometen una i una altra vegada a fer moltes coses que desprès no compleixen i això
senyora Sabater, també són mentides. Nosaltres ens vam comprometre a fer un conveni,
ho vam fer, ho vam presentar a una assemblea es va votar, es va aprovar. Ens vam
comprometre a fer un estadi, a dia d’avui les màquines estan a l’estadi, i no hi són com en
etapes anteriors que entraven les màquines i entraven els fotògrafs i quan sortien els
fotògrafs sortien les màquines. Sinó que les màquines hi han anat per quedar-se i per
construir aquest estadi municipal, i això és una realitat, i això no és ni un engany, ni una
mentida, jo no vaig enganyar, ni el govern del Partit Popular va enganyar a cap aficionat del
Badalona. Es va complir el que es va prometre, perquè va ser una promesa, perquè creiem
en l’estadi, clar que sí que creiem a l’estadi, i això va ser el que es va complir. I quan el
Badalona va haver d’abandonar l’avinguda Navarra tampoc hi havia partida per habilitar
aquell camp perquè pugues jugar en aquella categoria, tampoc hi havia partida. Sí que es
veritat, que quan vam marxar nosaltres no hi havia partida per les grades, és veritat, però
perquè hi havia temps suficient per dotar aquella partida i per instal·lar aquelles grades. De
la mateixa manera que vam fer en aquell moment quan vam dotar la partida i no només
vam posar una grada sinó que vam posar una gespa artificial, vam arreglar les tanques, i
queda molt per fer encara. Perquè senyors del Govern vostès han dit, les obres es
retardaran, ja ens ho han confirmat, ja està clar que les obres de l’estadi municipal de
Badalona no estaran llestes per setembre, està clar veritat? Estaran llestes pel gener, no
han concretat massa el mes, però segurament pel gener o pel mes que sigui. Jo em
pregunto, on jugarà i amb quines condicions jugarà el Club Futbol Badalona? Hi haurà
grada, no hi haurà grada? Serà a Montigalà? Serà a Pomar? Com ha dit inclús la senyora
Gallardo a la ràdio. On jugarà? Es recuperarà el projecte, que em consta que el Club ho ha
posat sobre la taula en repetides ocasions, de portar les grades prefabricades de l’avinguda
Navarra a Montigalà, fer el camp de futbol set que es necessita per les categories inferiors
del Badalona. Es farà tot això? S’ha fet alguna gestió per fer-ho? S’ha dotat la partida? Es
licitaran les obres? El temps córrer i al final el Badalona quan passi l’agost ha de començar
la temporada. I vostès que han fet fins ara sobre això? M’ho poden contestar? Perquè jo els
he estat contestant aquí sobre el que es va fer, i el que no es va fer, no hi havia partida,
però la partida s’anava a dotar, clar que s’anava a dotar, de la mateixa manera que es va
dotar per posar el camp de gespa. Clar que es va dotar. I clar que havíem d’esperar a la
fase I, per veure la baixa, per veure que ens costava la marquesina i amb què licitàvem
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aquella obra, clar que sí. Senyora Gallardo és que vostè el que no pot fer és parapetar-se
dels seus errors en criticar al d’abans. Jo li aconsello que quan critiqui als anteriors, ho faci
amb fonament de causa i ho faci ben documentada, i no em val que llegeixi aquí els
convenis de fa 15 anys, de 2015, i que llegeixi els dictàmens de Ple, i allò que va dir un i el
que va dir l’altre, que jo per cert no estava ni aquí en 2005. Però per molt que rebusqui aquí
en els papers, i per molt que faci vostè i investigui en el arxiu municipal sobre allò que es va
dir, sobre el que es feia, de la Maite Arquè, del Casquete, no sé que més. Vostè quan
s’atreveix a posar-se amb un govern amb un partit, que va estar en el govern, i que va
desencallar aquest projecte, s’està posant vostè en una plaça de braus força gran, perquè
al final vostè està davant d’un brau, que ja ha passat pels banderillers i que ja està una
mica resaviat. Per tant, jo abans de fer segons quines afirmacions, abans d’anar per allà
cantant segons quines falsedats, jo em prepararia un bon capot, perquè avui no l’ha tingut
vostè aquesta bon capot. I al final senyora Gallardo el que s’està fent allà dalt, a pocs
metres d’aquí, és gràcies al govern del Partit que està aquí davant seu. I gràcies al Club
evidentment. Perquè ells i nosaltres vam crear un clima d’entesa, i vam creure en una cosa,
i ho vam aprovar. Per tant senyora Gallardo, compte amb les places on es posa perquè pot
sortir una mica esquilada. Senyors del Partit Socialista, ja acabo, jo crec que hem de
desdramatitzar una mica això de les reprovacions, estan vostès més preocupats per les
reprovacions que no pas el propi Govern. I li he de dir senyor Pastor, i això no va només pel
senyor Pastor, va per la resta de l’oposició en to constructiu evidentment. Que votar en
contra d’una reprovació vol dir aprovar la gestió del Govern, i si volen vostès criticar a un
Govern, perquè jo crec que les gestions que ha portat a terme aquest Govern sobre aquest
assumpte són més que reprovables, però per criticar un Govern no n’hi ha prou amb venir
aquí, o fer un twitt, o fer sí, sí ho has fet molt malament però bé, s’ha de ser valent i
reprovar. Perquè al final la reprovació és un mecanisme que tenim per posar les coses en
solfa, i per deixar les coses clares, per deixar les coses clares. I si el Govern no ha tingut
una actuació correcte i ha tingut una actuació negligent sobre aquest assumpte, allò just és
que es reprovi aquesta actuació, i no passa res, a la senyora Gallardo no vindrà demà la
Guàrdia Civil a buscar-la, és a dir, que s’ha de desdramatitzar això de la reprovació, no?
Que estem tots molt preocupats per la reprovació, no vindrà demà, la Guàrdia Civil ha estat
aquí aquest matí, però no ha vingut per la senyora Gallardo, ha vingut per una altra cosa.
Senyors de l’oposició si volem criticar s’ha de reprovar, perquè és com les coses queden
sobre el paper i no sobre comentaris que es fan al passadís.
SENYORA ALCALDESSA: Val, jo crec ja hauríem de passar a la votació, en tot cas, només
un aclariment amb respecte al que he dit abans, i una reiteració. Sí penso que hem dit no
seguim fent demagògia i una miqueta la seguint fent, però el tema és, el que estem votant
aquí ara és la reprovació que vostès fan partint de què hi ha hagut, i ho dit molt bé,
negligència i nosaltres el que hem demostrat i s’ha demostrat molt bé que no hi ha hagut
negligència. El que ha portat a on som ara i el que ha portat que aquestes obres no es
puguin complir la primera Fase en el catorze mesos però sí els vint-i-cinc i ho hem dit molt
clar no se sobrepassaran, la suma de les dues fases no s’endarrereix sobre els vint-i-cinc
que preveia el conveni. I el que fa això, el que provoca això es troba en com es va fer el
Conveni del 2014. Conveni que no preveia la coberta, no la preveia, no la preveia, la
coberta no estava dins el Conveni del 2014, i com que no estava dins del Conveni del 2014
les obres que estaven previstes de la Primera Fase quan es va preveure els mesos que es
trigaria a acabar la primera Fase i els mesos que es necessitarien per a la segona, que no
contemplava la coberta, no es va poder preveure que s’interferirien tècnicament les obres i
impedirien que una no endarrerís l’altra. Perquè escolteu, hi ha una solució claríssima si no
volem que s’endarrereixi les obres i volem que comenci a l’agost, estigui tot acabat, no fem
la coberta, és a dir si no ens haguéssim posat a fer la coberta no s’hauria endarrerit. Què
provoca que s’endarrereixin ? Que fem la coberta, si us plau, no ens enganyem, no fem
trampes. Que fem la coberta és el que fa que s’endarrereixin, el fet de què no estès previst
és el que fa que .. tinc el conveni aquí, el tinc i el cito finalment sí que llegiré com aquest
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conveni que s’havia anunciat l’octubre del 2013 i després es va dir que estaria llest l’abril
del 2014, és a dir que va passar el seu temps, vostè ha dit que se’l van mirar molt bé, que
se’l van preveure molt bé com el farien. Aquest conveni que es va presentar amb caràcter
d’urgència, fixeu-vos i cito textualment el que deia la Intervenció Municipal, l’interventor deia
“en data d’avui ha tingut entrada en aquesta intervenció l’expedient de referència
082200GSONB2014/0004 pel que es proposa l’aprovació de la minuta de conveni entre
l’Ajuntament de Badalona i el Club de Futbol Badalona a l’hora que se m’informa
verbalment de la previsió de celebració d’un Ple extraordinari demà mateix, la qual cosa es
posa de manifest per deixar constància de la falta de temps material per fiscalitzar
l’expedient i fins i tot per llegir tots els documents que ho conformen” i l’informe
d’intervenció seguia afirmant que no s’incorpora a l’expedient cap reserva de crèdit pel
pressupost exercici 2014 degut a l’inexistència de crèdit pressupostari. Per tant, a part de
què es trigui tres anys a portar a Ple extraordinari amb caràcter d’urgència i ho hem dit per
activa i per passiva vostès són els que ho van desencallar i és veritat ho van desencallar i
vostès ho van portar però el fet de què ara estiguem aquí amb aquest problema és que la
coberta no estava prevista, no estava licitada. Quan nosaltres entren a Govern, vostè diu
estaven esperant que hi hagués la baixa, si vostès haguéssim esperat i ho haguessin fet
després de la baixa quan haguessin acabat les obres de la Fase I no hi hauria hagut temps
material igualment, de fet la coberta dins del mateix període. Per tant, ho dic perquè voler
fer veure que aquest govern vol perjudicar al Badalona, voler fer veure que aquest govern
no està al costat del Badalona això no té lloc. Una altra cosa és que no hi ha la manera
tècnica de fer que si fem la coberta compaginada amb l’acabament d’obres de la Fase I no
hi hagi endarreriment, perquè estem sumant les dues fases. El que vostès preveien de la
finalització total eren vint-i-cinc mesos i nosaltres estem dient que no sobrepassarem
aquests vint-i-cinc mesos, el que passa és que dins d’aquests vint-i-cinc mesos el límit
entre Fase I i Fase II, la Fase I el fet de posar la coberta endarrereix la Fase I. El còmput
total serà inferior, hem dit dinou mesos preveiem, per tant el que jo demano ara vostès
faran la votació, crec que ja s’ha exposat clarament tots els arguments de reprovació, els
arguments que vostès tenen per reprovar al govern i s’han exposat els argument que tenim
per no ser reprovat, el que a mi no em sembla que pugui acabar aquest Ple extraordinari és
fent veure, volent fer veure que aquest govern no està al costat del Badalona o que no està
donant suport, voler lligar el problema tècnic d’un endarreriment d’obres per la conjunció de
les dues fases amb un no suport al Club i no haver-nos arremangat i posar-nos a solucionar
els problemes que els que no estaven previstos, el que no estaven resolts nosaltres vam
buscar la manera de resoldre’ls i com ja s’ha dit abastament sense deixar que se’ns
adormíssim els dies, que deixéssim passar el dies. Per tant, jo demano que ara fem
aquesta votació però que aquesta votació que és sobre la reprovació no estem votant res
més, allò altre és la feina que hem fet, la feina d’unes propostes que es fan per com
agilitzar, escolteu la comissió de seguiment que no s’havia creat, estava prevista però no
s’havia convocat mai i nosaltres ja la hem convocat, no sé si preveia, l’hauria de buscar ara
a quin punt està, no sé si preveia que hi hagués l’oposició a dins de la comissió, no sé si ho
preveia però no crec que tinguem cap inconvenient en absolut en incorporar a l’oposició a
dins del Conveni potser no ho preveia però nosaltres estarem encantats de sumar l’oposició
en aquesta Comissió de Seguiment perquè si alguna cosa volem nosaltres és resoldre els
problemes el més aviat possible i que aquesta governança entre institució i societat civil
amb les entitats compromeses sigui amb voluntariat o professionalment però en aquest cas
una entitat que com bé s’ha dit aquí ha dedicat tan de temps associativament,
voluntariament a fer tirar endavant projectes. Aquesta governança, institució i entitat i
població i poble és un compromís real , no és mentida, i aquesta realitat la farem donant
solució als problemes, sense mentir, sense dir aquí per quedar bé que ho resoldrem segur
tal data perquè no ens podem comprometre, sí que ens comprometrem a avançar el màxim
els pronòstics que tenim, i potser tindrem sorpreses però com que no ho podem assegurar
no ens hi podem comprometre. Es comprometrem a treballar per assegurar el màxim
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l’escurçament del calendari amb aquest treball conjunt amb l’entitat i amb aquesta
transparència i aquesta suma de l’oposició a la Comissió. Passem a la votació, si us plau.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Lo importante es...
SENYORA ALCALDESSA. No, no, no votació. Abstenció, vot en contra o vot a favor.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Esta mañana en la Junta de Portavoces hemos dicho que
había tres turnos de palabras, cierto o no?
SENYORA ALCALDESSA: No, dos torns.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: Déjeme, solo voy a decir…
SENYORA ALCALDESSA: Val, val.
SENYOR LÓPEZ GONZÁLEZ: No me han dejado explicarme, digo que voy a votar y me
voy a ir porque tengo clase a las cuatro, no quiero alargarme. Solo quería decir eso y
quería decir, solamente, que el acuerdo por escrito que firmen con el Badalona por favor
que sirva para que el Badalona compita dignamente en Segunda B el año que viene, que
de eso se trata. Y como las mociones no tienen porque llevarse a cabo, la prueba es todo lo
que llevamos aquí, me voy a abstener porque de nada sirve ni voto a favor ni mi voto en
contra, por tanto me abstendré.
Votació
No s’aprova.
Vota a favor 12, dels grups municipals de Convergència i Unió i Partit Popular.
En contra 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.
Abstenció 1, del grup municipal de Ciutadans (Ciudadanos),
Final
La Presidència dóna per acabada la sessió a les quinze hores i quinze minuts, de la qual,
com secretària, dono fe.

Vist i plau
L’alcaldessa

La secretària

M. Dolors Sabater i Puig

Catalina Victory Molné
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