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SENYOR ALCALDE: Molt bé, bon dia, sessió pública.
SENYOR SECRETARI ACC.: Caldria la declaració d’urgència de la sessió.
SENYOR ALCALDE: Fem una cosa, esperem que pugin els veïns i aleshores, o podem
anar avançant, hauríem de votar la urgència de la sessió. Entenc que votem a favor tots.
Votació de la urgència de la sessió.
La urgència de la sessió s’aprova per unanimitat.
Vots a favor: 27.
SENYOR ALCALDE: Esperem dos minuts que acabin de pujar els veïns que hi ha a baix. Si
els sembla aniríem començant aquest Ple extraordinari demanat pels regidors dels grups
de Convergència i Unió, del Partit dels Socialistes i d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa i amb el següent Ordre del dia, senyor secretari.
SENYOR SECRETARI ACC.: Explicació per part del govern municipal sobre tots els
aspectes relacionats amb les informacions publicades al voltant de l’execució d’obres a
càrrec de l’empresa Demon Enginering i les seves vinculacions i conseqüències polítiques.
SENYOR ALCALDE: Moltes gràcies, aleshores el funcionament que seguirem en aquest
Ple és el que tenim estipulat segons el ROM i així pactat per la Junta de Portaveus, que
consistirà en una explicació per part del govern, un primer torn als grups municipals de 10
minuts, una segona ronda de 5 minuts per indicació del govern, una segona ronda, sí, té
dos minuts, una segona ronda de 5 minuts per cadascun dels grups i tancarà l’alcalde. Sí
que els dic que com a fet singular aquesta vegada amb l’explicació que vostès demanen
per part del govern dels fets que es relaten en el punt de l’Ordre del dia, farà una part de la
intervenció de l’explicació amb la primera intervenció la portaveu i la segona tinent
d’alcalde, Maritxú Hervàs i jo com alcalde faré la segona part de la intervenció. Aleshores a
partir d’aquí, doncs, obrirem el torn tal i com està establert. Per tant, senyora Hervàs té la
paraula per donar explicacions sobre els fets que emanen a l’Ordre del dia.
SENYORA HERVÀS: Doncs gràcies alcalde, bon dia. Avui estem celebrant aquest Ple
extraordinari per aclarir una vegada més de forma pública i transparent les presumptes
irregularitats portades a terme pel regidor no adscrit d’aquest Ajuntament, el senyor David
Gómez. Estem parlant de la relació d’obres que s’han realitzat encarregades de de fora de
l’Ajuntament fent servei de manera il·lícita i legítima el seu càrrec de regidor. I per si algú té
algun tipus de dubte sobre la responsabilitat d’aquest afer, els diré que entre la
documentació facilitada a l’Ajuntament per l’empresa Demon Engineering hi ha correus
electrònics que demostren que efectivament al i com sempre ha dit aquest govern, aquests
encàrrecs irregulars els feia una persona en concret. Els encàrrecs segons sosté i segons
acredita la pròpia empresa els feia el regidor adscrit, el senyor David Gómez, ocultant-ho
deliberadament al govern. entre tota la documentació hi ha un correu electrònic en el qual
l’empresa li diu al regidor que ha telefonat a l’Ajuntament per fer un tràmit i que ha detectat
que a l’Ajuntament no coneixien res, absolutament res de les seves factures. També per
correu electrònic que el regidor no adscrit, el senyor David Gómez respon al responsable
de l’empresa i el llegeixo de forma textual: “a veure Manel t’explico, les factures estan on
han d’estar, que és en el seus departaments, acabant els expedients per passar el
pagament. Això és el tràmit normal i ordinari, que es segueix des de l’administració, és més,
si en aquests expedients hi ha cap dubte, ja telefonaran els departaments Això ja ho he
explicat més d’una vegada, a mi no em fa cap respecte perquè estem fent, estem seguint el
procediment habitual, ja vaig avisa en Joan que si tot va bé. Les primeres factures es
començaran a cobrar a final del mes de maig i si puc avançar abans, es farà abans, això ja
no depèn de mi, depèn del cas i dels diners que han d’arribar de Madrid i Diputació. També
et vaig comentar que com a únic interlocutor d’aquestes coses sóc jo, perquè ja l’hem
cagada algunes vegades per coses com aquestes, i les coses s’han de fer com les estem
fent, sisplau respecteu això, per no aixecar polseguera, que ja la varem cagar, amb el tema
de l’auditoria i no vegis les explicacions que he hagut de donar. Ho repetiré per si a algú no
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li ha quedat ben clar, que ho escolti tothom. També et vaig comentar que com a únic
interlocutor d’aquestes coses sóc jo, perquè ja l’hem cagada algunes vegades, per coses
com aquestes i les coses s’han de fer, com les estem fen, sisplau respecteu això, per no
aixecar polseguera, que ja la varem cagar amb el tema de l’auditoria i no vegis les
explicacions que he hagut de donar. Que jo recordi el número de compte d’abonament ja va
quedar clar i a cada expedient hi figura el full que tu, personalment, em vas lliurar a mi. Jo
ja he quedat amb el Joan, ja que primer vull parlar amb ell de més temes que tu no has de
tenir-ne coneixement, a no ser que ell digui al contrari, gràcies i salutacions cordials.” Doncs
bé, com deia unes obres irregulars que no han seguit cap tipus de tràmit administratiu,
únicament i exclusivament son responsabilitat d’un regidor que, tot i la seva actuació fora
de qualsevol correcció, tant política, com administrativa i com el que és més important,
ètica, té la indecència de continuar assegut en aquesta Sala. Vull ressaltar que en cap cas
aquesta actuació tant lamentable ha aconseguit la seva fita, el seu objectiu, ja que no s’ha
pagat i es pagarà mai, mai, ni una sola factura que no compleixi amb el procediment
administratiu establert per l’Ajuntament. En el mes de gener l’interventor va fer arribar a
l’alcalde una relació de set factures, que per cert hem de dir i recordar que això ja ho hem
tractat aquí, que tenien un NIF fals i que a més, no corresponien a cap expedient
administratiu. L’alcalde va enviar una instrucció perquè no es pagués ni una sola
d’aquestes factures, ni d’aquestes set, ni de cap. És ben curiós, van anar passant els
mesos i no varem saber res més d’aquesta empresa fins que passat gairebé un any on de
sobte l’empresa va tornar a comparèixer a l’Ajuntament, per tal de reclamar aquelles set
factures amb el NIF fals i 30 més. El temps ha demostrat que va ser un error confiar en ell,
mentre aquest govern li feia la confiança lògica per desenvolupar la seva tasca de regidor,
ell aprofitava la seva condició per presumptament no només estafar a aquest alcalde, que
ho ha fet, no només estafar a aquest govern, que ho ha fet, si no que el que és més
important és estafar a tots els ciutadans i ciutadanes de Badalona. Aquesta és una qüestió
intolerable i imperdonable. Per això vull demanar en nom del govern disculpes, disculpes a
totes les persones que s’han vist afectades d’una manera o altra per aquest detestable afer,
urgit únicament i exclusivament per un irresponsable, però sobretot vull demanar disculpes
a tots els ciutadans i ciutadanes de Badalona. La gravetat dels fets van portar a aquest
govern seguir la clara i decisiva voluntat del seu alcalde d’actuar amb la màxima celeritat i
contundència possible. L’alcalde el va apartar de forma immediata de les seves funcions,
amb la màxima urgència va fer arribar tota la informació disponible en aquest Ajuntament a
l’Oficina Antifrau de Catalunya, perquè sigui aquest òrgan qui investigui i dicti les
conseqüències que s’hauran d’assumir. El correu electrònic que els he llegit anteriorment
facilitat per l’empresa a l’Ajuntament, situa clarament al regidor no adscrit, senyor David
Gómez, clarament com la persona que realitza tots els encàrrecs d’aquestes obres. Per
cert, buscant informació d’aquesta empresa el Registre Mercantil el que informa, és que no
ha presentat mai, mai els seus comptes anuals, no els ha presentat. Però hi ha una dada
que el Registre Mercantil dóna, que jo crec que és ben curiosa, no? a que no saben quin
pot ser l’objecte social d’aquesta empresa? Comercialitzar sabates, per tant, l’epígraf de la
societat que ha facturat a l’Ajuntament no pot facturar cap tipus, ni cap mena d’obra. Què
pot fer aquesta empresa? Vendre sabates, mitjons, calces, espardenyes, pijames, rellotges
de polsera, però fer obres no pot, no pot. Però buscant una mica més els diré que si
busquem qui és en el Registre Mercantil, qui és l’administrador d’aquesta empresa que ha
de vendre calces i mitjons i factura empreses a l’Ajuntament, veiem que l’administrador és
una altra societat, Tribaxsonindex. Bé, anem a mirar qui és l’administrador d’aquesta
empresa i resulta que és una altra mercantil, HCI Capital Grup, i si continuem buscant qui
és l’administrador, de l’administrador d’aquest administrador, resulta que hi ha una altra
societat, una altra mercantil que es diu Zafir Magno i així fins l’infinit. Comprendran que
aquest Ajuntament té motius més que suficients per dur a terme les accions judicials que
calguin, que es considerin oportunes, contra el regidor no adscrit, el senyor David Gómez i
contra aquesta empresa. Moltes gràcies.
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SENYOR ALCALDE: Gràcies senyora Hervàs, ara hi afegiria jo, com els he dit, acabar
aquesta primera intervenció per donar informació, que jo crec que és transcendent pels
grups municipals i per a les persones que estan seguint aquest Ple. A cap de vostès se’ls
escapa que al llarg del darrer cap de setmana, al llarg dels darrers quatre, cinc dies, per
part dels grups de l’oposició, alguns més que altres, s’han dit moltes coses i s’han fet
moltes afirmacions i entre elles s’ha parlat de forma molt alegre de corrupció, d’actituds
deshonestes per part de persones que formaven part d’aquest govern. Com vostès hauran
observat i mòlts s’han estranyat i així ens ho han manifestat, tant des d’un punt de vista
dels grups politics, com per part també de mitjans de comunicació, aquest govern i aquest
alcalde no hem dit absolutament res. I no hem dit absolutament res no perquè no tinguem
arguments, si no perquè com jo vaig manifestar ja algun dia, sembla que les coses, ens
semblaven que les coses no eren com aparentaven. Jo vaig haver de cessar a final de la
setmana passada a una coordinadora que em va posar el seu càrrec a la meva disposició,
una coordinadora que va sortir esquitxada per una presumpta realització d’unes obres a
casa seva i que aquestes obres van estar facturades a l’Ajuntament, dins de la relació de
factures que va presentar aquesta empresa. Val a dir i és important i h ha dit la portaveu i
torno a insistir, que ni aquesta factura o suposada factura, ni cap altra l’Ajuntament l’ha
pagat i no l’hem pagat perquè els controls tècnics per part del servei d’Intervenció i els
controls polítics han funcionat. I com que els controls tècnics i polítics han funcionat, l’única
possibilitat d’aquell que volia cometre irregularitats era portar-les a terme des de l’aparença
de l’Ajuntament, però des de fora, sense seguir cap procediment de contractació normal i
legal. Jo després a la meva segona intervenció també parlaré dels processos de
contractació al llarg del temps. Doncs com deia, jo el divendres em vaig veure, jo no hi era,
hi havia el primer tinent d’alcalde amb l’obligació d’acceptar la posada del seu càrrec a
disposició de l’alcalde i varem haver-la de cessar, perquè els motius que es donaven, els
arguments que es donaven, les informacions per part de l’oposició de què s’havia fet
aquesta senyora obres a casa seva i passant factura com apareix evidentment, la factura a
l’Ajuntament. Jo el primer que els vull dir sobre aquesta qüestió és que el meu silenci no és
fruït de la casualitat, és fruït de la responsabilitat i jo estic parlant avui aquí on correspon i
amb papers sobre la taula, i amb papers que pot veure absolutament tothom. Vostès
entendran que si hi ha algú que es vol fer obres a casa seva i les vol facturar a
l’Ajuntament el que no farà és seguir una sèrie de processos que jo ara els explicaré. Si
algú, jo tinc sobre la taula quatre documents, un primer document que és una pòlissa quatre
documents. Un primer document que és una pòlissa normal d’una companyia
d’assegurances d’un habitatge al carrer Pablo Iglesias, núm. 8-3r. Aquesta assegurança és
normal i jo els puc fer arribar a vostès, als mitjans de comunicació quan acabem. Jo tinc un
segon document, que és un peritatge encarregat per la companyia d’assegurances en data
26 d’octubre del 2011 on a petició de la companyia d’assegurances es fa una peritatge de
l’habitatge de Pablo Iglesias, núm. 8-3r. sobre els danys que ha ocasionat una fuita d’aigua
d’un pis, que està, del pis superior. Jo tinc un tercer document on a través d’un burofax de
Correus i tots sabem que un burofax és un document oficial en data 25 de juny del 2012, un
advocat i aquí tenim el nom i cognom a la seva disposició, aquest advocat envia un burofax
en representació del seu client, que viu al carrer Pablo Iglesia,s núm. 8-3a., envia un
burofax al veí de dalt i li diu, que ha hagut de fer obres a casa seva, que aquestes obres
evidentment les hi ha facturat a ell amb dat 7 de desembre del 2011 i que questes obres
són pels problemes que ha ocasionat la gotera de casa seva. Aquest procés que és normal
té una singularitat relacionades amb el fet que estem parlant i és que dins de la relació de
factures que ens presenta aquesta empresa que pretén cobrar la que genera la
controvèrsia i la dimissió, el cessament de la regidora és una perquè teòricament s’ha fet
obres a casa seva, que és questa, que és la que adjunta l’empresa i que entra pel registre
Una factura que fa l’empresa Demon Engineering per valor de tretze mil tres-cents vint-icinc amb trenta cèntims, en concepte, ella subcontracta ho tenim tot aquí, en concepte de
“sanear por completo la cuarta planta transitable, formación de nuevos desagües,etc. etc.”
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factura aquesta subcontracta a Demon Engineering per valor de tretze mil tres-cents vint-icinc euros, factura núm. 201.002 i dóna la causalitat que coincideix l’empresa, el número de
factura i la quantitat amb la factura que li han facturat a l’antiga coordinadora i més
concretament al seu marit, que és el titular de l’assegurança. Demon Engineering factura a
l’Ajuntament de Badalona en concepte d’obres de la coordinadora de casa seva, que
repteixo no s’han pagat 13.325’30 euros i abans li havia facturat a la coordinadora, al seu
marit, Manuel Orgaz Salgado, factura 201.002, 13.330 euros. Demon Enginnering factura
en concepte de “sanear por compelto la cuarta planta transitable, formaicón de nuevos
desagües y tubos, etc. etc. i factura a la propietària del pis, a la coordinadora “sanera por
completo la cubierta planta transitable, formación de nuevos desagües, tubos etc.”. Per
tant, aquí hi ha una falsificació per part de l’empresa d’unes factures, i si algú evidentm no
se li passarà pel cap dir, és que aquesta factura se l’han inventada vostès ara de nou o se
‘ha inventada l’empresa, perquè seria del gènere... Aquesta factura és la que jo els he
explicat a l’inici de la meva intervenció que és la que un advocat fa vuit mesos, no ahir, ni
abans d’ahir, ni la setmana passada, si no que fa vuit mesos ve reclamant com a
responsabilitat de pagament al veí de dalt, i una factura a nom del propietari del pis i de
l’assegurança. Si algú té algun dubte quan acabi el Ple, evidentment, jo els donaré a
vostès el burofax i podran telefonar a l’advocat, podran telefonar a Correus, demanar
còpies, podran telefonar a la companyia d’assegurances, podran telefonar a Demon
Engineering, suposo que alguns ja ho han fet i veuran que aquí estem parlant d’una factura
que s’ha doblat o falsificat, no els estic parlant de paraula, els estic parlant de fets concrets.
Per tant, aquells que han parlat de què havíem de dimitir no sé quins regidors, s’havien de
donar no sé quines explicacions i es queixaven perquè jo no donava explicacions i aquí
tenen les explicacions, falsificació de factures. Facturada a l’Ajuntament de Badalona,
factura núm. 2011002, facturada al domicili i a nom dels propietaris de Pablo Iglesias, núm.
2011002 el mateix número de factura, el mateix concepte i la mateix quantitat. Ho tenim
clar, ho tenim clar, per tant, jo sé d’alguns que s’hauran de menjar les seves notes de
premsa, segons quines afirmacions han fet i no he acabat, i no he acabat. Mirin, Demon
Engineering, com que no podia facturar, dient que no podia a l’Ajuntament, dient que havia
fet unes obres teòricament en un domicili privat el que fa és falsificar una factura amb els
conceptes, no diu que ha fet obres en un domicili privat, això ho diuen els que va
subcontractar, ells, que són els que giren la factura a l’Ajuntament. El que diuen és que han
fet obres de manteniment de la via pública, aquí jo tinc un certificat de la Cap de Servei de
via Pública, que diu, que des de l’any 2004 o 2003, l’empresa Acsa té l’exclusiva de les
obres de la via pública a la nostra ciutat i que ningú més pot fer obres a la via pública de la
nostra ciutat. Però és que aquí no acaba la cosa i el fil del que deia la regidora en relació de
qui ha estat, qui havia organitzat tot aquest tinglado. Aquesta factura teòricament entra l’1
de desembre del 2011 a l’Ajuntament i se li dóna l’aparença de normalitat,però ves per on
que o entra ni al departament de via Pública, ni al Registre general de l’Ajuntament.
Aquesta factura falsa entra en el Departament de Salut Pública, que és el que dirigeix ara el
regidor, el que dirigia el regidor no adscrit. Unes obres amb un concepte fals, que no entren
en el Departament que li correspon, que entren a Salut Pública, “que tendrá que ver las
obras con la salud pública” i no he acabat, i que se li posa el segell de salut pública, però
que aquí jo tinc un certificat de la senyora Virgínia Loro, que és la Cap del Servei de Salut
Pública i que diu, que en aquell Departament de Salut Pública i ho diu el dia 21 de gener,
que em sembla que és avui o ahir, que diu que en el Departament de Salut Pública com diu
en el segell no ha entrat cap expedient de Demon Engineering, ni tenen cap informació al
respecte. Per tant, va haver-hi algú i no fa falta tenir molta imaginació, que va agafar el
segell de Salut Pública, el va posar per donar carta d’aparença i evidentment no ho va
tramitar perquè era una irregularitat. Això és el que en aquest moments tenim sobre la
taula, a mi em sorprèn, em sorprèn com és pot tenir la “desfachatez” de fer alguna de les
coses que no hem acabat, que tenim una segona intervenció, que s’han fet en aquest
Ajuntament i on queda demostrat que s’ha fet únicament i exclusivament d’esquena no tan
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sols al govern, sinó que s’ha fet d’esquena als propis tècnics responsables de l’Àrea que
porten 20 o 25 anys en aquest Ajuntament. D’esquena a aquestes pròpies persones i això
és el què estem parlat avui, del què estem parlant avui és que els mecanismes de control
polític i d’intervenció van funcionar perquè si no aquestes factures les haguessin colat amb
procediment normalitzat, que ho van intentar, que ho va intentar, però que no va estar
possible. Això és del què estem parlant, de què varem cometre un error i que jo vaig
cometre un error, sí, i és posar, tenir la desgràcia de fer asseure en aquest Saló de Plens
una persona, que és indigne de representar els veïns de Badalona, que aquí estem de
diferents partits polítics i que discrepem i que ens podem discutir, però que tots volem
l’interès de la ciutat de Badalona i jo vaig cometre aquest error de posar aquesta persona,
que és indigne d’estar asseguda aquí. Tal i com es diu, la corrupció moltes vegades és fruït
dels anys en el poder, però quan algú des del primer dia que arriba i s’asseu en una cadira,
intenta ja, dur a terme una pràctica d’aquest tipus, a mi em sembla que demostra la seva
indignitat personal i professional, i aquest ha estat el meu error, haver d’aguantar aquesta
persona. Per tant, aquesta és la primera exposició, en tornarem a parlar a la segona, em
sembla que s’hi pot estar d’acord o no amb les coses que fa el govern de Badalona, però
que s’està demostrant que s’està actuant amb seriositat, amb responsabilitat i que ningú en
aquests moments, especialment de quan s’ha parlat en els darrers dies, ningú ha anat més
enllà, a part d’un personatge que tenim assegut en el meu cas a la meva dreta. Per tant, jo
crec que és una primera valoració, hi ha dades que són objectives, que són inqüestionables
i a partir d’aquí obriríem el torn dels grups municipals, té la primera intervenció el regidor no
adscrit, dos minuts.
SENYOR DAVID GÓMEZ: Gràcies senyor alcalde. Nosaltres també el patim a vostè en
aquest Ple i la ciutadania i no li diem que és indigne. Miri, vostè fa un joc de malabars amb
les factures, es presenten les factures de Demon de la Júlia, una factura, és molt fàcil
explicar això senyor alcalde, varem demanar una altra factura perquè ella la pogués
presentar a l’assegurança com si l’hagués pagada ella, perquè pogués cobrar
l’assegurança, perquè sabíem que de l’Ajuntament de Badalona no cobraria, és mot fàcil.
Per cert, vostè parla de Demo Engineering, empresa que a vostè li va reglar un iphone 4, a
vostè, li vaig lliurar jo, el mòbil que porta, sí,sí el mòbil que porta és el que li va regalar
aquesta empresa, que se m’ha oblidat de comentar-ho. Miri, les persones que varen
intervenir en el tema de l’arranjament de la cuina de la coordinadora, que no va ser la cuina
que va ser el sostre, això jo ho he explicat en un dinar al restaurant Can Frai, el senyor
Gracia va ser qui va ordenar fer-ho d’aquesta manera i hi havia el senyor Lerma i jo davant.
Això senyor alcalde, vostè ho sap, perquè això va passar al gener i nosaltres li varem
explicar i ho sap, que va ser així, llavors home, que vostè digui que no sap res, que tot això
és mentida, que l’empresa ha volgut colar, que calçats. Miri, aquí hem tingut diverses
empreses treballant per l’Ajuntament, moltes, a les meves ordres com a responsable de
l’IMSP i podria mirar, doncs hi ha més empreses, és veritat que jo he encarregat aquestes
obres, és veritat, no ho negaré, és veritat, però els encàrrecs sempre han estat per ordre
de...”haz esto que ya lo arreglaremos”, vostè no em pot negar que va inaugurar
la regidora de la dona i que no sabia res, i que ningú li va explicar que allò...
SENYOR ALCALDE: Li ha passat el seu torn, ho sento, no té la paraula, té dos minuts
senyor Falcó, té dos minuts i és el que toca pel reglament i tindrà una segona rèplica i
tindrà una segona rèplica. Gràcies. Grup d’Iniciativa per Catalunya, sisplau.
SENYOR SAGUÉS: Bon dia a tothom. Bé per començar només m’agradaria dir que el
sentiment que tinc en aquests moments és de vergonya, perquè l’espectacle que estem
començant a donar és depriment i d’aquells que no voldries haver de viure com a
representant de la ciutat de Badalona. Fa pocs dies en aquesta mateixa Sala varem tenir un
debat similar també al voltant d’obres irregulars amb la presència fins i tot de la intervenció
d’un representant d’una empresa que es veia també afectada per aquesta situació de
factures irregulars. En aquells moments totes les explicacions que es van donar per part del
govern van girar al voltant de que sí les factures no estaven ben fetes, que tenien
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deficiències i també al voltant de la figura del regidor David Gómez, com a únic responsable
de tot el que s’havia fet. També s’argumentava en aquell moment que les 18 obres
realitzades s’havien produït en un temps molt curt de dos o tres mesos i que per part del
seu govern s’havia intervingut ràpidament per acabar amb aquestes pràctiques i solventarho. En cap moment es va voler acceptar cap responsabilitat per d’altres membres del
govern, de què coneguessin, que sabessin i que col·laboressin d’alguna manera en tot el
que s’havia fet, que del nostre punt de vista i agafant una frase que acaba de dir l’alcalde,
que ha dit, no fa falta tenir molta imaginació. Jo també m’agafo aquí i sense tenir molta
imaginació és molt fàcil suposar que tot el que es va explicar aquí en aquell Ple i el que avui
s’ha explicat i el que coneixem, no fa falta tenir molta imaginació, repeteixo, per pensar que
tot això és impossible que el senyor David Gómez ho realitzés i ho fes absolutament
d’esquena, d’amagat, sense que ningú més del govern sabés el que estava fent. Estem
parlant ara no ja d’unes bores fetes en tres mesos i d’amagat i a l’estiu i que ningú sabia
etc. etc. si no que estem parlant d’unes obres que les primeres factures em sembla que són
del novembre del 2011, novembre del 2011, per tat, estem parlant ja gairebé fins a
setembre del 2012 on comença l’escàndol a fer-se públic, gairebé podríem dir, que estem
parlant d’un any, amb més de 50 obres realitzades per tota la ciutat, per tot el territori de la
ciutat i amb diversos equipaments públics o privats i uns equipaments en els quals, ni per
territori, ni per competències de sector tenien res a veure amb el senyor David Gómez. Per
tant, a partir d’aquí es generen moltes preguntes que a mi és el que m’agradaria que ens
poguessin contestar l’alcalde o els regidors afectats de forma directa, perquè això és
d’important, que totes aquestes factures no han seguit els tràmits pertinents, és una cosa
que és fefaent, que no hi ha dubte que és així, que tot això ha estat irregular, com a mínim
per dir-ho d’alguna manera. Les irregularitats manifestes no cal que en parlem i que ens
digueu, que si això està fet així, que si no va entrar pr aquí, que no estava en el
departament corresponent, tot això ja ho sabem que és així, el que ens agradaria saber per
veure fins a quin punt hi ha responsabilitats al darrera és com és que això és possible que
passés durant un any i que la resta del govern en fos absolutament desconeixedor de tot
això. Com és per exemple, que el senyor Lerma regidor de districte no sabia que es feien
obres, equipaments del seu districte, com és el Centre Cívic de la Salut per exemple, com
és possible això? M’agradaria que ell mateix o qui sigui, que ens expliqui qui, com es va
decidir fer obres en aquell equipament, qui les va fer i si ell no ho sabia que s’estaven fent
unes obres, o si ho sabia, no sabia que no s’havia seguit el procés corresponent. En el cas
de la senyora Julia Sánchez, la coordinadora ja cessada o dimitida en tot aquest embolic de
les factures falses etc. ningú en sabia res, el senyor Lerma tampoc sabia d’aquestes obres
que es feien a l’habitatge de la seva coordinadora. Bé, també m’agradaria que ens ho
pogués explicar. Qui va decidir que es fessin aquestes obres?, qui va decidir que es fessin
les obres a Can Pepus, per exemple, un centre, un equipament que depèn de Participació
Ciutadana, de Solidaritat etc., el senyor Jurado, que precisament el senyor Jurado els qui el
coneixem, sabem que té fama de ser una persona que controla molt i que sap tot el que es
mou i el què passa, el senyor Jurado no sabia que li estaven fent obres a un equipament
com és Can Pepus de la seva competència i que es feien d’una forma irregular, o en el cas
també s’ha parlat de l’edifici de Baldomer Solà de la Regidoria de la Dona, l’Institut de la
Dona, les obres que es van fer allà també sota la competència del senyor Jurado, tampoc
sabien que s’estaven d’aquesta manera. Com és possible que després s’inauguri aquest
servei hi vagi tothom, es facin fotos, l’alcalde al capdavant, diversos regidors i regidores, no
sabien que allò s’havia fet d’aquesta manera que ens estan dient, d’una forma
absolutament fraudulenta o el propi Centre Cívic de la Salut, que també, Centre Cívic com a
equipament de participació ciutadana a part del districte també el regidor responsable de
Participació hauria de saber què estava passant allà. Tot això no és una cosa feta,
repeteixo en dos mesos al juliol i agost que ningú se n’assabentava, tothom era fora i quan
varem tornar, varem veure que tot això era un escàndol, això ve des del novembre del 2011
que es van fent totes aquestes coses. Fins avui no n’han tingut informació i no han vist que
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tot això anava d’aquesta?, això és el que repeteixo no fa falta tenir molta imaginació per
pensar que és impossible que fos així i que aquí, i per això hem convocat i hem demanat
aquest Ple, el que cal és arribar de veritat al fons de la situació, al fons de la qüestió i saber,
saber exactament si a part del senyor David Gómez, a qui li estan atribuint totes les culpes i
que no hi ha dubte de què en té, si és una cosa que ell al seu absolutament compte i
assumint totes les responsabilitats estava fent, sense que ningú més sabés i amagant-ho i
amb quines finalitats podia tenir per fer tot això. Per acabar aquesta primera intervenció
també dir dues coses, així com estic citant alguns regidors o el senyor Daniel Gracia, que
també ha sortit com persona que també sabia de les obres de Pablo Iglesias i que
s’implicava també la regidoria de Via Pública, bé, com és que no s’havia actuat fins ara.
Però per sobre de tot el senyor Garcia Albiol, alcalde de la ciutat no controlava la situació,
no tenia a cap d’aquests regidors directament implicats en unes obres que s’estaven fent de
forma irregular, no hi va tenir converses, no hi va demanar explicacions en cap moment,
per saber el que estava passant. No ho sabia el senyor alcalde des de novembre del 2011
fins fa un parell de mesos, no tenia idea que a Badalona hi havia més de 50 obres en
marxa de forma irregular il·legal, delictiva i com ho vulguin qualificar, no ho sabia tot això,
han trigat gairebé un any, això no fa falta tenir molta imaginació per pensar que això no és
possible. I acabo aquí la primera intervenció, fa pocs dies varem tenir una reunió tots els
presidents dels grups municipals amb l’alcalde i responsables tècnics municipals de
confiança del govern, on també varem demanar explicacions sobre aquest tipus, sobre
això, que hem parlat avui, sobretot d’unes obres que desconeixíem en aquells moments,
nosaltres almenys, que són les obres de Can Pepus, les obres del Centre Cívic de la Salut i
hi ha el pis aquest de la coordinadora, senyora Julia Sánchez, a veure que en sabien,
estem parlant del dia 9 de gener, en aquells moments no se’ns va donar cap informació
sobre això, cap ni una. Varem demanar-la, ara sense haver tingut resposta, els tres grups
municipals varem demanar informació sobre això i tampoc varem tenir ni cap resposta en
aquell moment, ni posteriorment per escrit com ens van dir que se’ns enviaria. Ara ens
parlem de què tenen coneixement, ens ha explicat l’alcalde, ens ha ensenyat factures
falsificades, burofax etc. etc. tot això no se’ns va dir en cap moment, ni se’ns va parlar de
tot el que avui tenim aquí sobre la taula, que és tot aquest paquet d’obres d’aquesta
empresa des del novembre del 2011. Tot això pel nostre grup municipal és insuficient el
que ens han dit ara, perquè senzillament el que ens han dit és el que em sembla que ja
sabíem tothom abans de començar aquest Ple, que tot això forma part d’un conjunt diguemne d’irregularitats generalitzades, que les factures no es corresponen, que no han passat
els tràmits oportuns, que el senyor David Gómez consta a molts llocs com la persona que
contractava o encarregava aquestes feines, tot això ja ho sabem. Avui si hem d’avançar
una mica més en ares de la transparència, en ares de la bona imatge de la política i la bona
imatge de la ciutat, el que hem d’aconseguir és saber que més hi ha a part d’un regidor que
pel seu compte va fer tot això que expliquen vostès.
SENYOR ALCALDE: Gràcies senyor Sagués, senyor Falcó.
SENYOR FALCÓ: Sí, bon dia. HI ha hagut dues intervencions per part del govern, una
intervenció jo crec que inacabada per part del regidor Gómez, que fora avui,
excepcionalment que se li donés la gràcia de poder explicar-se una mica més, perquè
realment les acusacions doncs, que vostès li llencen i que probablement doncs li pugui
llençar més gent d’aquesta ciutat i d’altres grups municipals crec que també hi ha com en
tot el dret de defensa i d’explicar una versió diferent. En tot cas, la Maritxú Hervàs feia una
petició, diguem de disculpes envoltada d’una gran contundència amb algunes afirmacions
que ajudaven o intentaven desmuntar diguem, arguments que malgrat tot no convencen.
Parlava que aquestes empreses només poden vendre sabates i bé i aquesta empresa el
que pot fer exactament Tribaxonindex, SL. i HGI Capital Group poden fer “la realización de
toda clase de obras y construcciones tanto públicas como privadas”, però és igual, jo crec
que no hem d’entrar en si poden fer sabates, si poden llogar globus aerostàtics, si poden fer
curses de BTT, o si fan obres a compte de l’Ajuntament. La veritat és que han fet obres a
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compte de l’Ajuntament, trenta-set obres a compte de l’Ajuntament, aquesta és la veritat,
aquesta és la veritat i la veritat també és que mirin a mi de tot això el que més em sap greu
i els ho dic des d’un punt de vista també personal. El que més greu em sap de tot això és
que nosaltres varem creure, perquè creiem que s’aguantava i perquè creiem que pot passat
que hi hagi doncs algú que es despisti i es miri d’aprofitar del seu càrrec, etc. Ens varem
creure aquella versió que això de les obres, que recordem-ho ja sumen un milió d’euros de
reclamacions en factures a l’Ajuntament de Badalona, que això havia passat en tres mesos,
que era mot acotat, que ningú no en sabia res, que només ho feia el Gómez, tot això fins i
tot en una conversa privada amb el primer tinent d’alcalde, doncs li vaig dir escolta, jo crec
que això pot passar, pot passar que tu te’n vas de vacances no hi ha ningú en els serveis o
el regidor té ganes de fer això perquè està d’acord amb un parell d’empreses i ho encarrega
tot de cop i volta i quan tornes entre que ho preguntes, et diuen que no, envies la Guàrdia
Urbana i el desori que hi ha, diguem, en una administració tant gran com la nostra, doncs
pot passar, pot passar. Però resulta que ara jo tinc la impressió que vostès ens han enredat
i això és el que em sap greu i això és el que em sap més greu, perquè nosaltres estàvem
disposats a no disculpar, però sí a entendre i a fer un esforç d’empatia respecte al que li
havia passat a aquest govern, però és que ara resulta que després d’allò que sumava vuitcents mil ara n’hi ha dos-cents tretze mil més, en un període anterior al que l’alcalde i
aquest govern varen dir que era l’únic període en el qual havia passat això, amb factures
entrades a Hisenda, vuit factures entrades a Hisenda anteriors en el període en què el
govern reconeix que els ha passat diguem aquest sunami, aquest problema puntual per
l’actuació d’un regidor i que aquí només es mou o es busquen responsabilitats o es donen
explicacions quan les coses salten a la premsa i no quan se sap que han passat. Jo tinc la
impressió i com que aquí tothom munta les seves hipòtesi, també vostès d’una manera jo
crec molt, massa valenta, i no sé si ben assessorats jurídicament, vostès fan un atac a
l’empresa Demon del qual l’empresa Demon s’haurà de defensar i es podrà defensar i
estaria bé també sentir la seva versió, perquè és probable que una empresa que té 20
societats pugui confondre’s per exemple a l’hora d’emetre una factura amb un NIF i això no
és falsificar una factura. Pot passar, poden passar moltes coses encara, poden passar
moltes coses, per tant, jo no entraré en el detall de sí ho han fet bé o ho han fet malament,
el cas és que la ciutat de Badalona avui té una reclamació patrimonial d’un milió d’euros. El
cas és que es continua dient que tot això s’ha fet sense coneixement, però s’ha actuat al
mercat de la Salut, s’ha actuat a Can Pepus, per cert a Can Pepus el regidor responsable
de Can Pepus. El regidor de Participació va dir que trauria diners d’una partida de
Cooperació i Solidaritat per fer unes obres, que aquests diners d’aquesta partida al final,
doncs, no es deurien treure , no sé d’on es van treure però les obres s’han fet i les obres les
ha fet aquesta empresa, almenys aparentment. Aquestes obres en el CEIP, tot el tema del
Centre de la Dona també s’han fet, s’han fet obres al Mercat de Sant Roc, s’han fet obres a
la plaça Camerón. Vostès diuen que és ACSA l’única responsable de fer obres a la via
pública i haurien de contestar per què Demon posa unes tanques perimetrals al voltant de
la Plaça Camerón i que l’alcalde diu que aquesta obra l’havia decidit el Consistori, però
només perquè totes dues obres coincidissin en el temps. Es parla aquí, el 20 de juliol en el
Periódico, l’empresa va fer una actuació de tancament de la pista esportiva fins a la seva
reparació definitiva i es diu per part de l’Ajuntament que aquesta l’obra l’havia decidit el
Consistori, per tant, ho diu el propi alcalde. No ho sé, jo la imatge que donem és
lamentable, està bé que vostè muntin aquest atac en base a treure papers i l’assegurança
del pis i no sé què, per cert, el pis aquest és de Catalunya Caixa, es va actuar no en el pis
estricte de la senyora Julia Sánchez si no a les goteres que li ocasionaven aquest pis. Un
pis que també ens hauran d’explicar com es va desallotjar, perquè estava ocupat sembla
ser de manera il·legal o irregular, amb una actuació de la Guàrdia Urbana, després es va
posar una planxa de ferro en aquest mateix habitatge i després va entrar una empresa i va
arreglar les goteres. Això, aquesta és la successió dels fets i bé, vostès han dit aquesta
empresa no podia fer obres, doncs sort que no podia fer obres perquè si arriba a poder fer
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obres ens factura cent milions d’euros i no un, però en tot cas han parlat de tinglado, han
intentat explicar que aquesta empresa Demon ha fet dues factures falses, jo espero que
Demon es sàpiga defensar d’aquestes acusacions, però també és veritat que fa vuit mesos
que hi ha un advocat que reclama coses i vostès o miraven cap una altra banda o
intentaven això, arreglar-ho d’alguna altra manera, no se sap ben bé com. En definitiva la
nostra no és una intervenció per dir-los en aquesta ocasió, que ens els creiem, no ens els
creiem, aquesta teatralització que han fet està molt bé pot convèncer algú, a nosaltres no
ens convenç aquesta teatralització. Aquest tema s’haurà de dirimir en els Jutjats
lògicament, jo crec que Demon aquí quan escolti el que vostès han dit, doncs ja presentarà
una reclamació per la via judicial si s’escau, ja veurem com acaba,això d’aquí a uns anys
sabrem si ens toca pagar o no, tampoc es pot afirmar amb contundència que això no ho
pagarem mai, perquè s’ha produït un enriquiment il·lícit de l’administració, en actuar en
equipaments i espais públics de l’administració, hi ha jurisprudència, el Tribunal Suprem,
sentències que diuen que si això passa al final la ciutat, l’Ajuntament acaba pagant. Jo la
veritat és que sé que el principal responsable de tot això, doncs, és el regidor no adscrit, em
costa molt de creure, que no hi hagi aquí un coneixement colateral o més directa de part
d’altres regidors d’aquest Ajuntament i d’aquest sector diguem del govern. Estan bé les
explicacions que ha donat l’alcalde, si volem fer de tot això un gran espectacle televisiu,
però malauradament aquest és un tema que haurà d’arribar a tribunals i que seran els
tribunals quan aquesta empresa reclami per la via judicial els qui determinin si tot això que
vostès han dit avui, que els han intentat enredar, que han fet dues factures falses, totes
aquestes acusacions si són certes o són falses i si vostès coneixien més o menys tota
aquesta qüestió. En definitiva aquí ja portem un milió d’euros, un milió d’euros d’obres que
no tenen ni pare, ni mare, que pretenem no pagar i tot això fet per un sol regidor, home, vol
dir que l’Ajuntament, francament alcalde, ja sé que no ho hem pagat, però és que és molt
difícil de creure que ho ha fet un sol regidor i que ningú més no se n’ha assabentat quan
s’actua a tants i tants equipaments públics i a tants i tants espais de Badalona. Hi ha llocs
que depenen del senyor Lerma, hi ha llocs que depenen del senyor Jurado, és difícil creure
que realment ningú no s’ha adonat de res, allà han entrat empreses a treballar i no passa,
alguna cosa falla, és veritat o no? com a mínim el reconeixement de què alguna cosa falla,
jo crec que hi hauria de ser. Per part nostre res més, el cessament de la coordinadora de la
Salut és obvi, teòricament si vostè actués amb el mateix criteri, que en el cas del
coordinador aquell, l’Antonio Cortés, hauria d’apartar de les seves responsabilitats el
regidor de districte de la Salut, jo ho deixo a la seva consideració. També sóc conscient i
conec perfectament les persones que conformen el seu govern, però crec que francament,
aquesta és una mala imatge de Badalona, és una imatge fatal del govern de Badalona. Em
sap greu que no ens diguessin, jo no puc creure que vostès ens diguessin tota la veritat en
el darrer Ple, tota la veritat, crec que coneixien més coses i que no ens les varen voler
explicar. Els varem dir que hi havia el rum- rum en el Barri de la Salut de què a casa
d’aquesta coordinadora s’havien fet obres passant factura a l’Ajuntament, vostès ens ho
varen negar, una, dos, tres vegades. Resulta que no anàvem tan equivocats, els varem
advertir fa setmanes de què buscaríem aquestes factures de Demon i miraríem d’esbrinar
què ha passat amb aquesta empresa. No han actuat fins que tot s’ha fet públic, crec
francament que mes enllà de la teatralització que han fet avui, tot això el millor que es pot
fer, és que estigui en mans de l’Oficina Antifrau, que vostès ja ho han fet, però segur, segur,
perquè si jo fos Demon ho faria, en mans d’algú, que des d’un punt de vista de tribunal
pugui justificar si aquestes obres s’han fet o no s’han fet i si les hem de pagar o no, però
tinc la impressió que tot aquest tinglado, que és el govern que vostè té, aquest tinglado de
govern que vostè el manté al final ens tocarà la broma aquesta, ens tocarà pagar-ne com a
mínim una part molt important als ciutadans de Badalona i això és el que em sap més greu
de tot.
SENYOR ALCALDE: Gràcies, senyor Serra.
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SENYOR SERRA: Jo també penso que aquestes explicacions, tota aquesta teatralització
que diu el senyor Falcó és obligada, perquè sinó hagués sortit divendres i dissabte en un
mitjà de comunicació tot el que va sortir avui no estaríem aquí, no haguessin tampoc
segurament demanat aquest Ple extraordinari i vostès no s’haguessin vist obligats a donar
totes les explicacions que ara estan donant, que vénen forçades i conseqüència que tot
això s’ha fet públic. I la veritat és que queden infinitats de dubtes amb tot el que han
explicat vostès, però sobretot amb el que coneixíem i amb el que s’ha anat coneixent fins
ara. Si em permeten jo aniré parlant-ne d’aquí al final de bastants dubtes que hi ha i els
aniré a posar a sobre de la taula, perquè em sembla que són importants i crec que després
també poden anar resolent i
contestant totes les qüestions que ara estan sobre la taula. D’entrada els diré que aquest és
un Ple que vam demanar divendres, però que en el fons més que un Ple extraordinari,
encara que tingui el format, la forma, el públic, els mitjans de comunicació d’un Ple
extraordinari, gairebé seria com un acarament, gairebé com un acarament entre vostès i la
persona a la qual estan acusant, perquè els altres anem veient, anem agafant informació,
anem mirant, anem llegint el que es diu, però qui té la informació de veritat és aquesta
persona que només té un minut per explicar-se, perquè no n’hi ha donat ni dos, n’hi ha
hagut 1,20 controlat. Home, a mi em sembla que qui ha de donar explicacions d’alguna
manera per contraposar la seva versió és el regidor no adscrit, que en el fons el va
nomenar vostè número 9 de la llista del PP, ara ens disculpa però si està avui aquí en
aquest Ple és perquè vostès el van posar, sinó no estaria aquí oi? Perquè ara sembla que
no el coneguin. Però ell és qui coneix la veritat, més que no cap de nosaltres, a nosaltres
se’ns generen dubtes, perquè estem en un Ple que d’alguna manera és continuació del del
mes de desembre en el qual va venir una empresa a prendre la paraula en aquest Ple a
explicar tot el que li havia passat i perquè no cobrava o com havia anant, que ara estava
reclamant 800.000 euros a l’Ajuntament en forma de no sé quantes factures, perquè m’estic
perdent del número de factures que estan corrent i que es pretenen cobrar en aquest
Ajuntament. I potser no totes les factures són certes, o potser no estan d’acord amb la
forma, però de moment ningú està negant que les obres aquestes s’hagin fet, no sé si s’hi
ha fixat en el detall, aquí la senyora Maritxu ens ha llegit un emails, d’un, de l’altre, i diu, “no
és que hi ha 38 factures”, no n’hi ha una, no hi ha aquesta de les goteres, n’hi ha 38, i
aquestes 38 corresponen a unes obres, i les de l’altra empresa que va venir al Ple de
desembre, corresponien a unes altres obres, i fins aquí ningú ha dit que aquestes obres no
s’han fet, fixin-se en el detall. I si aquestes obres ningú nega que s’hagin fet i a més,
algunes s’estan peritant per veure si realment l’import d’aquelles obres és el que demana
l’empresa, vol dir que s’han fet. I si s’han fet, em pregunto com pot ser que el senyor
Gómez sigui l’única persona que sap i que coneix, no a la ciutat perquè a la ciutat ho sabia
mitja ciutat que s’estaven fent, ho sabia moltíssima gent que s’estaven fent, però en canvi,
de l’ajuntament es veu que no ho sabia ningú, cap regidor, potser algun tècnic, cap regidor.
Ningú sabia que el senyor Gómez havia encarregat pel seu compte 38 obres per una banda
i vint i escaig per l’altra, per valor de 800 més no sé quant, per valor ja de més d’un milió
d’euros. Home, doncs no ho sé, però aquestes obres no les ha negat, i ull perquè aquí sí
que hi ha un tema, perquè això sí que pot ser que al final s’acabi havent de pagar quelcom
de tot això perquè és cert que hi ha jurisprudència sobre aquestes qüestions, sobretot obres
fetes en oficines municipals com Can Pepus, com l’Oficina de la Dona, com el Centre Cívic
de la Salut, com a domicilis particulars, com a molts que es van fer a Sant Roc per part de
l’altra empresa. Per tant, estem davant, és evident i això sí que no genera cap dubte, que
estem davant d’un gran desgavell de funcionament en el qual vostès atribueixen tota la
culpa a una sola persona, nosaltres això ens genera molts dubtes que això pugui ser real i
pugui ser veritat, i per tant, entenem que això no és cert, entenc que no és cert, que ho
havia de conèixer bastant més gent, no sé si l’alcalde, com nosaltres dèiem al principi,
perquè en alguna d’aquestes obres vostè va a inaugurar-la, i hi ha ara fotos, no de les
anteriors de l’empresa Masendo que va venir al mes de desembre, sinó d’aquesta, vaig
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veure en el diari una foto seva. Per tant, que allò s’havia fet vostès ho sabien i vostès ho
havien de saber, tot el govern. Hi ha un altre dubte aquí, perquè si ens prenem aquest Ple
com una continuació del que ja volíem demanar com a Ple extraordinari a partir del mes de
desembre quan va venir l’altra empresa, vam quedar que després d’aquell Ple al desembre,
que a començaments de gener faríem una reunió, on vostès ens donarien, vostè senyor
alcalde i la senyora Maritxu, ens donarien explicacions al respecte i ens aclaririen tot el que
més o menys havia passat perquè no es fes aquest Ple etc. Vam agafar i vam anar no sé si
el dia 9 o 10 a aquesta reunió, i vostès ens van explicar i van continuar explicant-nos en
aquell moment que tot allò havia passat només al mes d’agost, juliol, agost i començaments
de setembre, que amb dos mesos s’havia fet totes les obres aquelles, tot. I aquesta va ser
duran una hora la seva explicació. Després, va sortir per allà com el que no vol la cosa, una
documentació, un dossier, que era la informació que s’havia donar a l’Oficina Antifrau, d’allò
que s’havia enviat a l’Oficina Atifrau de l’altra empresa, de Masendo i de JJ. Jo me les vaig
estar fullejant, i en arribar a l’última fulla, i després recordo que li vaig dir a la senyora
Mercè Rius que també estava aquí i li vaig dir, i quan ella va agafar i va mirar aquesta
informació que jo no la tenia, li vaig dir, “comença pel final i mira’t l’última fulla”. I a l’última
fulla ja no sortia JJ, i Massendo i tots aquests que era el dossier i eren aquelles factures,
l’última fulla era un fax, un email, no sé, una còpia d’un email del senyor David Gómez a
aquesta empresa Demon, i a més, estava marcat amb retolador brillant, i estava en aquesta
empresa Demon. Llavors vaig agafar unes quantes notes, i això estic parlant del dia 10 de
gener, de fa quinze dies, d’abans que tot això es fes públic. La primera, no són de l’agost
del 2012, o sigui, portàvem una hora de reunió, vostès ens estaven dient que tot allò havia
passat a l’agost del 2012, i era obvi que a la mateixa documentació que vostès han portat a
l’Oficina Antifrau, hi havia una nota que ja parlava d’obres i de factures, no d’aquella
empresa, sinó d’una altra, del gener d’aquest 2012. Per tant, si la primera, i allò estava allà
posat, era una de 94.000 obres del 29-11-11, facturades el 19 de gener del 2012, vol dir
que tot allò que estaven parlant que tot s’havia fet amb dos mesos no era cert. Però bé,
podia passar la continuació, si abans hi havia hagut Demon, l’altra nota que em vaig fer és,
“I qui és Demon?” Perquè clar, si estem parlant del JJ o aquell senyor que van venir aquí,
qui és Demond? I sobretot, quan canvia aquesta empresa Demon per Masendo, perquè
també podria ser que tot fos el mateix i que tots fossin els mateixos. Però avui hi ha una
cosa certa, que de tot aquest desgavell i de les explicacions que vostès van donar en
aquest Ple, en aquest Ple, de manera pública al més de desembre, no van dir la veritat, no
van dir la veritat, perquè van parlar només que tot allò havia estat el mes d’agost, no van dir
la veritat. Que quan van reunir als grups municipals tampoc van dir la veritat. I que és a
partir de quan es comença a veure que aquí hi ha una altra empres que es di Demon que ja
anava facturant tres mesos després que vostès arribessin al govern, perquè vostès van
prendre possessió del govern al junt i al novembre, tres mesos després ja començaven a
córrer les factures aquestes que ara ningú coneix. Les factures aquestes que ara ningú
coneix van córrer només al cap de tres mesos de tenir vostès el govern, vol dir que van
anar de pressa. Home, llavors a partir d’aquí es comencen a generar molts dubtes de tot
això, i aquests dubtes són els que em i em sembla que després vostès en la seva segona
intervenció també han de reconèixer. Aquí hi ha una cosa que vostès sabien el dia 19 de
gener, espero, tot això que ha ensenyat ara suposo que en aquell moment ja ho sabia, i no
ens ho van dir. Perquè és cert, com ha dit el senyor Falcó, que home, que els vam inclús
comentar en aquella reunió que aquesta factura que es dia que corria, falsa, evidentment
falsa, de Pablo Iglesias, d’obres al carrer Pablo Iglesias, era box populi, i que corria molt i
que tothom la coneixia, i que havia anat per tot arreu. I al carrer Pablo Iglesias, i jo vaig
trucar, i ho puc fer, a algun tècnic de Via Pública i vaig preguntar –escolta, heu fet obres a
Plablo Iglesias?- i em van dir que no, perquè jo recordo que aquestes obres en aquest
carrer i a Garcia Lorca i a Rafael Alberti, eren tres carrers que estaven a la primera entrega
de la Llei de Barris i es van fer segurament a l’any 2006, es van fer 3 carrers de la Salut el
2006 que eren aquests tres que jo els he dit. I aquí deu ser l’última vegada que s’ha
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arregalat aquell carrer, perquè no tenia sentit tornar a arreglar aquell carrer que està fet nou
de fa cinc o sis anys. Per tant, tot ja era molt estrany, però també vostès no ens van donar
cap mena d’explicació al respecte. Per tant, aquí hi ha massa dubtes, i si vostès avui estan
donant explicacions, repeteixo que és perquè això ha sortit als diaris, perquè això s’ha fet
públic, perquè sinó, tot això no hagués estat públic, ho haurien continuat tapant i qui dia
passa any empeny. I les empreses no haguessin cobrat, haguessin anat contra
l’Ajuntament i ja haguessin vist, però tot això, d’alguna manera del que estem parlant, tot
aquest relat que els he fet de dubtes i de manera d’interrogar de què ha passat, perquè
també volem saber què ha passat per poder demanar responsabilitats polítiques, què és el
que ha passat de veritat. Per sobre de tot hi ha una qüestió, que és que si no hagués sortit
als diaris avui no estaríem parlat d’això, tota aquesta transparència que estant donant
vostès no hagués sortit de cap de les maneres i el que sí els demano i li demano ara, és
que potser es deixi explicar una mica més a aquest senyor perquè també doni la seva
versió, no estaria de més, una mica més, perquè puguem arribar a conèixer alguna cosa
més del que ha passat, que també és bo saber-ho, perquè és cert que al final, per
desgràcia, no sé si aquest any, però potser l’any que bé, quan tot això vagi a judici, perquè
a més a més segur que acabarà anant a judici per una banda o l’altra, l’Ajuntament aquí,
per la jurisprudència que hi ha, l’Ajuntament haurà d’acabar pagant una part, no sé si tota, o
com a mínim la part que diguin els peritatges, d’això que vostès no reconeixen que s’ha fet.
Perquè també li torno a insistir i li pregunto, i aquí acabo, vostès, d’aquestes obres, més
enllà de si la factura en concret de les goteres de casa de la coordinadora és certa o no és
falsa o no o qui la coneixia i o no, les altres trenta-set obres, s’han fet o no s’han fet? S’han
fet o no s’han fet? Perquè en teoria fa gairebé un any que s’estan fent, per tant, temps per
saber si s’han fet... també ho haurien de saber, i si s’han fet, a on, ens agradaria saber a on
s’han fet, quina és la llista aquesta, cosa que no tenim, a on s’han fet, perquè també llavors
veurem i serà i qualsevol persona del públic o qualsevol persona de la ciutat si aquests
interrogants que nosaltres tenim també podran trobar-li una resposta. És possible que una
sola persona, un sol regidor, acabat d’arribar a l’Ajuntament, nou, sense saber com
funciona l’administració, al cap de tres mesos d’arribar ja estigui encarregant obres sense
parar, fins al punt que n’encarrega cinquanta i escaig ell sol amb un any, sense que ningú
més de l’Ajuntametn se n’assabenti, això és creïble o no és creïble, i aquest és el dubte. Jo
crec que no només és el senyor David Gómez la única persona que coneixia tot aquest
muntatge, fals o no fals, de veritat o sense veritat, facturat amb a, amb b o amb c, no ho
sabem, però formant part d’un desgavell muntat a dins de l’Ajuntament, aquest és el tema,
se sabia o no se sabia, i on s’han fet aquestes obres.
SENYOR ALCALDE: Bé, s’han dit moltes coses, jo intentaré anar, tampoc no entrar en el
detall de tot perquè sinó estaria molta estona, però sí que em permetin que el digui que jo
tinc la impressió que vostès han vingut amb un discurs escrit i que més enllà de les
evidències que s’han posat a sobre de la taula, han decidit mantenir el discurs. Mirin, el
primer que els diré i que jo crec que denota el que els estic dient, que han vingut amb un
discurs, que vostès el tema no se l’hana mirat bé, que el que pretenen és un desgast del
govern, començaré pel final, deia el senyor Serra –És que de les facturs de Demon vostès
no ens havien dit res, i vam tenir una reunió el dia 10 de gener i no ens van dir res-, miri
senyor Serra, i també em sembla que ho ha dit el senyor Falcó, això no s’aguanta, i no
s’aguanta per una raó molt senzilla, perquè en el mes d’octubre, quan jo destitueixo al
regidor, faig una roda de premsa i quan informem de tota la documentació que portem a
l’Oficina Antifrau, jo faig una especial ressenya a què un cop investigant la seva gestió han
aparegut sis o set factures, que el procediment que s’ha seguit ha estat el mateix que les
darreres de l’última empresa, i això ho especifico i això apareix en els mitjans de
comunicació, al mes d’ocutbre apareix en els diaris i a la tele local, que al govern de
Badalona ha denunciat les últimes obres i els últims procediments que havia fet aquesta
persona, però que també tirant enrere, hem trobat sis o set factures, sis o set factures de
Demon que el 26 de gener entren pel Registre, no n’entren 30, n’entren 6, i el cap del
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Departament de Conservació i Instal·lacions Municipals fa un informe dient que no hi ha
constància que aquestes obres s’hagin encarregat. I jo li faig arribar a l’interventor un
document oficial on li dic que no es paguen ni aquestes obres ni cap que no segueixi el
procediment de contractació adequat. Per tant, no poden dir que no ho havíem dit perquè
les que havien entrat en aquell moment, els estic parlant del 26 de gener de l’any passat,
aquestes, nosaltres jo ho vam denunciar al mes d’octubre i ho vam portar a l’Oficina
Antifrau i ho vam dir en roda de premsa. Per tant, ho sabien i no hem amagat absolutament
res. Vostès estan parlant de 37 obres, anem a especificar, aquí han entrat 37 factures, que
no són obres, en espais concrets són deu espais, no són 37 espais repartits per la ciutat, i
la immensa majoria, excepte dos to tres, jo diria que excepte dos, tots els espais, tots, són
espais on qui tenia la competència era el senyor Gómez. Els estic parlant d’espais de salut
pública, del districte 6è, i sí que és cert que hi ha una factura o un parell, no sé el número
exacte de Can Pepus, i una altra del centre de l’Oficina Integral de la Dona que ara parlaré
d’aquestes dues, però la resta són del seu districte, i ja de la Salut, efectivament, el que
passa és que amb el tema de la Salut també els parlaré. Per tant, anem a centrar les coses
com són, informació tota la que hem tingut l’hem posat a sobre de la taula i sobretot l’hem
portat a l’Oficina Antifrau. El dia 28 de desembre és quan entra la resta d’informació, i
aquesta informació la entren ple registre i nosaltres fem la reunió, no sé si és el dia 8, el dia
9 o el dia 10, i en aquells moments el govern encara no teníem la documentació que havia
entrat. És més, en els Serevis Jurídics, si no m’equivoco, entren el dia 16, si no m’equivoco,
em puc equivocar. Però en el moment que fem la reunió, que els expliquem tot i els
expliquem també aquestes primeres cinc factures, els recordem les de fa un any. En
aquests moments nosaltres encara no teníem constància que havia entrat pel Registre
aquesta informació. S’ha dit dues vegades que com potser que no ho sabés ningú i que fins
i tot l’alcalde va inaugurar les obres de Baldomer Sola? Jo no vaig inaugurar les obres de
Baldomer Solà, i està a la seva disposició, es van fer gairebé un any abans. I jo no vaig
inaugurar unes obres, jo el que vaig fer és inaugurar un canvi de servei vuit o nou o deu
mesos després, una oficina que era l’oficina de la dona, que deixava ser de la dona i
creàvem la primera Oficina Integral d’Atenció a la Víctima, i aquest és el servei que jo vaig
inaugurar, jo no vaig inaugurar unes noves oficines, perquè allà no s’havien fet obres des
de feia vuit o nou o deu mesos. I és més els diré, em preguntava el senyor Sagués, si no
m’equivoco, escolti, les obres aquelles com és que..., escolti, les obres aquelles, la majori
part d’aquelles obres es van fer des del servei de Manteniment, com correspon, és així. El
que sí que és cert és que hi ha hagut algú que ha girat una factura per uns serveis que
s’haurà de mirar i s’haurà de veure si és així, però és va fer des del Servei de Manteniment,
amb una partida que està allà a l’expedient i absolutament tot de forma correcta. En el tema
de Can Pepus, una mica per veure l’actitud i que cadascú, vostès suposo que seguiran
pensant el mateix i tal, però els llegeixo dades concretes i dades objectives de Can Pepus,
allà es van fe obres i hi ha la secretària, una persona depenent del senyor David Gómez,
que li comunica en el Cap de Manteniment d’aquest Ajuntament que li diu, i ho tinc escrit en
un correu, i que li diu “escolta, els que han de treballar amb aquella empresa són els que hi
ara” en el seu dia diu “t’he de comentar també que el regidor de Serveis Socials informa
que la contractació és amb aquesta empresa...” això està documentat, està documentat.
Per tant, aquí el que hi havia era una constant interferència amb tot el que s’ensumava que
hi havia una contractació i s’hi posava. És més, el dono alguna dada que jo crec que ve a
demostrar el que els estic comentant, vostès em parlen de la Salut, amb el tema de la
Salut, el senyor David Gómez li envia el dia 18 de novembre del 2011 al Cap de
Departament de Conservació i Instal·lacions Municipals on li diu que ell anirà a fer unes
obres allà, ell a través de l’IMSP suposo, i diu “aquestes obres es van aprovar des de
l’Alcaldia i un cop tractat amb l’interventor, es va donar el vistiplau per tal d’introduir-lo a la
partida d’inversions de l’Ajuntament seguint les indicacions de l’interventor i li faig arribar els
pressupostos els quals es procedeixi a iniciar el procés..., comunicant-li que l’empresa amb
el pressupost més baix és la que està treballant en el centre actualment donada la urgència

Sessió núm. 1 /22-01-13

14

Àmbit de Govern
Secretaria General
Unitat d’Actes

sorgida.” Evidentment l’empresa era Demon, això diu que l’alcalde i l’interventor hi estan
d’acord i això li ho comunica al Cap de Conservació de l’Ajuntament. El Cap de
Conservació de l’Ajuntament comunica això a l’interventor i l’interventor li fa un escrit, un
correu electrònic que diu textualment, “jo només sé que s’ha fet una despesa sense
expedient i no tinc cap instrucció d’alcaldia”. I el Cap del Departament li comunica al Centre
Cívic “una vegada ens heu passat el tema de realització de l’expedient administratiu dels
serveis que s’estan realitzant al centre cívic, treballs que aprofitem per tornar a recordar
que no sabem qui els està fent i què estan fent, qui ha dissenyat els treballs a realitzar etc.
Li envio la resposta que ens ha donat l’interventor al nostre requeriment de partida
pressupostària.” D’acord? Per tant, aquí hi havia un senyor que anava per lliure i que
s’anava posant i anava enredant absolutament a tothom. Com aquesta en tenim, hem
recopilat una caixa així de gran. Aleshores, m’està comunicant el regidor d’Hisenda que li
comunica a l’interventor “comprova si s’ha efectuat una nova presentació de factures de
l’empresa Demon Engeeners relacionades amb el document enviat amb data 23 de gener
del 2012...” Que són aquestes últimes que han entrat “...aquest document va ser enviat per
la Intervenció Municipal.” I el senyor interventor contesta el dia 26 d’octubre “a dia d’avui no
he rebut més factures”. Per tant, no hi havia les factures, les que han entrat ara les han
entrat al mes de desembre. Aleshores com aquesta, els en podem explicar perquè tenim
tota la documentació, no és de paraula, no és de paraula, és amb documents concrets.
Mirin, segons quins comentaris a mi em sap greu, perquè aquí s’ha repetit dues vegades,
dues vegades per part de tothom, de tots els grups, que clar, aquí aquesta persona ha
facturat un milió d’euros sense expedient i sense res, i jo ja ho he reconegut i per això ho
hem posat a l’Oficina Antifrau, farem més accions judicials, i sobretot insisteixo, jo al mes
de gener de l’any passat, al mes de febrer, li vaig fer un escrit a l’interventor dient que no es
pagava en aquest Ajuntament ni de Demon ni de ningú, una factura que no tingués
expedient, i home, que vostès em diguin això a mi em sorprèn, a mi em sorprèn perquè sap
què passa senyor Serra? Que quan jo vaig arribar en el govern de la ciutat, el primer que
em vaig trobar, a part de 30 milions d’euros en factures en el calaix, que vam passar a
l’Estat, de factures que vostès no havien pagat, em vaig trobar un paquet, que és aquets,
de factures de treballs que van realitzar vostès sense expedient, sense procediment, i
sense partida, m’explico? O sigui, vostès es van dedicar a fer obres a la ciutat sense
expedient, sense procediment i sense partida, i com ho feien? Encarregant-les directament,
els sona això? Jo no dic que fos amb cap intencionalitat perquè crec que no ho era, jo crec
que eren per fer obres, però vostès, quan no han tingut diners o quan ha considerat que
tenien molta pressa, no han seguit cap procediment i han girat factures que jo m’he trobat,
perquè li llegeixo textualment, jo el dia 25 d’octubre del 2011, vaig rebre un paquet de
factures que no estaven reconegudes, per valor de 317.000 euros per encàrrec directe de
l’alcaldia, obres que es van realitzar en els darrers anys, sense expedient, sense
procediment i sense partida. Alguna d’aquestes obres el que hem fet és anar a veure si
existien i si existien les hem reconegut, però és així. Però també li puc dir que l’empresa
ACSA també el mes de... el 28 de novembre d’aquest any, d’aquest any, no de l’any
passat, que són aquestes, ens passa una relació també de factures per valor de 280.000
euros dels anys 2009, 2009, abril del 2011, gener del 2011, sense partida, sense expedient
i sense haver realitzat el procediment. I per tant, ja no ens trobem 32 milions d’euros amb
factures que no es poden pagar, ens trobem a part més de mig milió d’euros en factures
que no han seguit cap tipus de procediment, i que jo no dic en aquest cas que no s’hagin
realitzat perquè crec que la majoria s’han realitzat o la seva totalitat. Però home, no em parli
de falta de control o de procediment perquè potser vostè no és el millor exemple sobre
aquesta qüestió. Miri, jo és que tenim infinitat d’informació i crec que tampoc ara no toca
detall per detall, el que sí que els comunico és que aquesta informació, ara tenen un segon
torn si volen, aquesta informació nosaltres, la que ja hem posat a l’Oficina Antifaru ja la
tenim, a mesura que anem rebent informació l’anem posant, l’anem entregant, les últimes
que han entrat també. A mi m’agradaria que la prova de veracitat no li donessin amb
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exclusiva a algú, a algú que potser el seu comportament objectivament sobre paper
demostra que segurament no és el millor exemple, que potser la prova de veracitat com a
mínim deu estar repartida, però donar-li prova de veracitat a una persona que ha demostrat
sobre escrit el que ha demostrat, què vol que li digui. Per tant, nosaltres seguirem treballant
en aquesta línia i tot allò que entenguem que és de forma incorrecta, com és aquest cas,
nosaltres actuarem, com no podia ser d’una altra menera. Obrim, si fa falta, un segon torn.
SENYOR SAGUÉS: Senyor alcalde per favor, una prèvia. Jo crec que tots els que estem
aquí tinc el convenciment que la voluntat que tenim és d’aclarir les coses al màxim, per tant,
jo li prego que amb aquesta direcció permeti que el senyor Gómez es pugui explicar una
mica més perquè és que sinó els que volem saber què és el que ha passat realment,
necessitem que ho pugui dir en un lloc, no a través dels mitjans de comunicació, no que
m’han dit que no sé què, sinó aquí amb la màxima solemnitat i aixecant acta i que pugui
explicar la seva versió dels fets i cadascú que puguem jutjar realment el que ens trobem. Jo
per la meva part, si el problema és perquè no s’allargui més, un minut del que ens toca a
nosaltres li cedeixo, però m’agradaria poder sentir què diu davant de totes aquestes
acusacions que se li fan tan directes.
SENYOR ALCALDE: Miri, aquesta persona com vostè diu, de forma solemne ja es podrà
explicar en el jutjat d’acord? Aleshores, li correspon 1 minut, si el vol utilitzar l’utilitzarà, i
seguirem el procediment.
SENYOR GÓMEZ: Sí, l’utilitzaré, encara que breument. Vull deixar de manifest que totes
les obres encarregades sempre van ser en nom d’altres regidors, perquè no tenien partida
pressupostària. Els senyors de Participació i Cultura s’estaven barallant per la partida, per
manteniment, s’estava preparant una encomana de gestió a l’IMSP, i era –fes, que ja ho
arreglarem quan tinguem l’encomana de gestió, ja arreglarem la partida, ja arreglarem la
disponibilitat-. Li torno a recordar al senyor alcalde que es sorprèn de l’empresa DEMON
que a vostè li van portar un iphone 4, l’iphone 4 que porta vostè és de l’empresa DEMON. I
l’empresa aquesta jo estic desitjant, que em truqui l’Oficina Antifrau i que em truqui qui sigui
per donar totes les explicacions que calgui i evidentment, l’empresa DEMON, es defensarà
també dins del que li correspon legítimament. Centre Cívic de la Salut, senyor Alcalde, si
això es va discutir al seu despatx, vostè va donar l’autorització per fer aquesta despesa a
través de l’IMSP, i després, quan va venir la factura, el senyor interventor es va liar tot,
vostè va anar a veure al senyor interventor i el senyor interventor va dir que això ho
passessin per infraestructures de via pública, ho va dir el senyor interventor, i vostès estava
al cas d’això. Home, ara no em digui que vostè no sabir res, perquè clar, ara sembla que jo
sigui l’Hugo Chávez que anava per Badalona dient –que se haga esta obra. Arréglese este
parquet...-, home!
SENYOR ALCALDE: Senyor Gómez, gràcies. Mirin, perdonin el comentari, jo mai he tingut
un iphone 4, jo he tingut un iphone 4S i ara no el tinc. És que ho ha dit dues vegades, la
primera vegada no he dit res, i no és precisament de les companyies de segons aquí.
Senyor Sagués.
SENYOR SAGUÉS: Bé, crec que valia la pena poder-lo escoltar una mica més al senyor
Gómez perquè les coses que anava dient, i sense voler entrar en els models dels iphone,
però sí que m’agradaria que l’alcalde ens pogués dir al final si aquesta empresa li va reglar
o no, i si és que no, què és el que porta i si té la factura de quan ho va comprar. Això com a
anècdota, però també penso que ja que ha sortit dues vegades estaria bé poder saber
exactament què ha dit el senyor Gómez pel que fa a aquest obsequi. Agafant-me a una part
del text de la demana que ha presentat l’empresa Demon per intentar cobrar aquests
213.000 euros, en un moment ens diu, “resulta incomprensible que el regidor pogués
encomanar des del seu càrrec i miman dante executar-los, els diversos treballs que s’han
detallat a la vista de tots, però a esquenes de l’Ajuntament” i segueix “això demostraria, en
tot cas, una deixament reiterada de les seves funcions de control màxim quan els treballs
es van executar en espais públics per compte de l’Ajutnament sense cap oposició per part
d’aquest i fins i tot, on va ser necessari, amb l’assistència material de la policia local”. Tot
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això ho afirma l’empresa Demon i s’assembla molt amb el que fa pocs dies deien també les
altres empreses Masendo i JJ. A on també, a la demanda aquesta a què faig referència i
pel que va dir la persona que va parlar amb representació seva, també els mateixos
regidors que avui estem parlant, a part del senyor Gómez, eren els que també sortien en
aquella demanda de les altres empreses. Jo he fet una sèrie de preguntes abans que no se
m’han contestat, segueixen dient que no sabien res aquests regidors de les obres que
s’estaven fent? El senyor alcalde quan ha fet la descripció ha parlat que la majoria d’obres
eren espais de la seva competència, i els que no ho eren? Com és possible? És que és una
cosa tan clara, tan de calaix, que com és possible que un regidor que té uns equipaments
sota la seva responsabilitat, li arreglin alguns espais d’allà, li arreglin alguns l’aire
condicionat, li habilitin algunes sales, facin etc. arreglin un sostre, i no ho sàpiga qui li ha
fet? Això és possible? Ens estan dient això? Que no ho sabien? O que es pensaven que
era una obra que es pagava segons la partida no sé què de no sé on? Però volen que ens
creguem tot això? És que la veritat, no té explicació, no té explicació ni justificació que amb
tots aquests mesos tot això que ha passat ens estan dient que el senyor Gómez pel seu
compte estava fent tot això i ho amagava fins i tot als regidors responsables dels
equipaments que ell enviava aquesta empresa a fer els arranjaments. Però com és possible
que ens diguin això? És que com és possible? Jo el que vull és que ens contestin, i
m’agradaria molt que si l’hi ha de dedicar més minuts els hi dediquin, però que els regidors
directament afectats per les BOs que feia el senyor Gómez enviant una empresa a arreglarho tot? No ho sabien que els feien això? M’agradaria que ens contestessin, a mi
m’agradaria que els ho pogués dir el senyor Jurado, que ens digués “no, a Can Pepus un
dia m’ho vaig trobar tot fet” o no sé “jo no sabia qui ho va fer. I el centre cívic de la Salut
que també és de la meva competència, un dia em van dir que hi havia uns treballadors allà i
no vaig preguntar” o quan el senyor alcalde ens llegia aquestes coses, aquests documents
que ha llegit, no van actuar d’immediat? No van dir, però com és possible tot això? Paremho, actuem i fem-ho, denunciem-ho, en fi, tot això. Avui n’estem parlant perquè els mitjans
de comunicació n’han fet ressò, tant aquest cas, com l’anterior, com altres, és que és així.
O sigui, no ens vulguin dir que vostès actuen amb transparència i que volen arribar al fons
de les coses, estan forçats per la situació i estan afrontant com poden, però des d’un punt
de vista de salvar els mobles, i això no pot ser, i tenen la sort de tenir un regidor a qui li està
caient tot a sobre, i no el vull exculpar de les seves responsabilitats, repeteixo, no el
pretenem exculpar, però no ens diguin que tot això ho movia ell sol, no ens ho digui, no ens
ho podem creure, i crec que ningú amb dos dits de front es pot pensar que això sigui així,
és que no té cap explicació que des del novembre, al cap de dos mesos, ningú hagués
començat a dir, “ep parem això que aquí se’ns ha desmadrat una persona i està fent unes
coses que no tenen sentit”, això no pot ser, no pot ser. Avui mateix, he estat abans de nou
a deu en un a tertúlia de Ràdio Ciutat de Badalona, ha trucat un responsable veïnal de
l’Associació de Veïns de Sant Roc per dir que feia uns mesos havia parlat amb el senyor
alcalde i el senyor Jurado per alertar-los d’això, del pis de la Júlia Sánchez, de les obres de
no sé què, i que els va dir “escolteu i no ho sabeu tot això?” que ell ha dit que sortia en
radio patio, ha dit, ha fet servir aquesta expressió, i vostès no ho saben i no ho controlen tot
això, i li van dir “ja lo miraremos”, li van dir. Bé, doncs aquí està, això és el que està passant
en aquests moments. I realment, escoltin, amb el que portem de mandat, estem parlant de
3 coordinadors cessats, un regidor al que han cessat de les seves funcions, comissions
d’investigació obertes, demandes judicials diverses que em seria difícil poder-les repassar
de qui són, d’entitats contra regidors d’aquí, etc., que estan al jutjat constantment, l’alcalde
pendent de judici, demandes d’empreses per més d’un milió d’euros per factures i obres
que no estan ben justificades, etc., etc. Aquest és el panorama que tenim després d’un any
i mig de govern del Partit Popular de l’alcaldia del senyor Garcia Albiol, això és el que tenim
en aquests moments, i aquí poden dir el que vulguin, aquí ens han explicat el que no
necessitàvem que ens expliquessin, que tot això era un desgavell, perquè això ho sap
tothom que era un desgavell de factures, d’expedient no fets, de regidories que s’ho
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passaven els uns als altres, el senyor Gómez explicant reunions amb l’alcalde on prenien
les decisions de dir, fem això i fem-ho d’aquesta manera i ja veurem com ho farem, ja
trobarem la partida. Bé, tot això, tot això és una cosa que no cal que ens ho expliquin, és
una cosa que ja ho sap tothom, el que falta saber és a més a més què està passant, com
és que des d’un govern democràtic, un govern que ha sortit de les urnes, un govern que
representa la tercera ciutat de Catalunya, es pugui fer tan malament, tan malament, i acabo
aquí, després ja veurem si a més a més de malament quines responsabilitats de tot tipus hi
ha, polítiques està clares, falta també veure si n’hi haurà també de judicials. Però és que tot
això, aquest escàndol, aquest escàndol ens volen dir que era una cosa del senyor David
Gómez i uns amics seus i unes factures que falsificaven no sé com? Això no pot ser, això
no pot ser. Qui és el responsable de tot això? Aquí avui hauríem de demanar dimissions,
està clar que hem de demanar dimissions, si el senyor alcalde fos coherent el senyor Lerma
hauria d’estar cessat, perquè seguint els arguments que va utilitzar quan va treure les
seves funcions al senyor Gómez perquè no controlava el seu coordinador, el senyor Lerma
sembla que no controlava la seva coordinadora. Per tan, segons aquest argument hauria
d’estar cessat. Però és que a nosaltres ens sembla que això va molt més enllà, el senyor
Lerma no és un responsable final de tot això, ell no controla el govern de la ciutat, ell forma
part d’aquest govern també i va fent i va tirant, qui dia passa any empeny i anem fent, i la
qüestió és fer i no sé què, no sé què ens expliquen. Aquí hi ha el senyor Lerma, hi ha el
senyor Jurado, que en els equipaments que podien ser de la seva responsabilitat també
passaven aquestes coses. També en surt el nom del senyor Daniel Gràcia pel mig, en fi, en
tot això, per a mi hi ha un responsable final, a part de les dimissions de regidors, el senyor
alcalde, jo crec que el senyor alcalde, hauria de dimitir davant d’aquest desgavell que es
demostra i que ell mateix ens ha demostrat aquest caos que està vivint en aquests
moments l’ajuntament de la ciutat. Per dignitat, per transparència, per estimació a la ciutat
de Badalona, senyor alcalde hauria de dir que no es veu capaç de tirar endavant la ciutat,
que no es veu capaç amb aquest govern de seguir endavant, i presentar la seva dimissió.
Jo li demano que ho faci.
SENYOR FALCÓ: No sé si ens repetirem amb alguna cosa, en tot cas, constatar el desori
d’aquest episodi de la governabilitat de Badalona, constatar diguem que jo crec que
l’alcalde fins fa uns mesos, quan teatralitzava i ensenyava a quest paper i aleshores
n’ensenyava un altre, i després n’ensenyava un altre, encara hi havia algú que se’l creia
una mica, jo crec que avui ha ensenyat molts papers però que és molt difícil creure’s
aquesta teoria que només un sol regidor va fer aquest set, diguem, en el que és el conjunt
de les finances municipals. I per molt que ensenyem papers, ara aquest i ara aquell, hi ha
tantes contradiccions, hi ha tantes preguntes que podríem fer i que desmuntaríem gairebé
un per un els seus arguments que jo crec que finalment això ja ho decidiran els tribunals
quan correspongui. L’alcalde per això, ens llençava una acusació i ens deia que no ens ho
hem mirat bé, és possible que nosaltres no ens ho haguem mirat bé i que no haguem vist la
porteria que diuen, però és que en aquest cas l’alcalde i el seu govern no han vist l’estadi,
pot ser que nosaltres no haguem vist la porteria, però vostès no han vist l’estadi sencer.
Perquè sí és cert el que compungidament intenten explicar-nos, vaja, el descontrol que hi
ha en aquest govern, en el seu equip directiu, en el seu equip de funcionaris fins i tot, i de
laborals, respecte al que pugui passar en qualsevol equipament en què es pot arribar a fer,
a facturar un milió d’obres sense que ningú no sàpiga res, no és francament creïble. I si ho
fos, i em remeto al paper que ensenyava l’alcalde al respecte “de és que jo ja vaig dir al
febrer que no es pagués res que no tingués expedient”, coi, si vostès ja tenia sospites al
febrer per què va trigar fins a novembre a prendre una decisió sobre el regidor Gómez? Per
què? I com pretén que ens creguem nosaltres que les obres que s’han fet en el pis de
sobre d’on viu la senyora Júlia Sánchez Osma, aquesta empresa què, casualment la va
buscar per internet, la va trobar a les pàgines grogues i casualment és la mateixa empresa
que treballava per a l’Ajuntament de Badalona en molts altres llocs? I quina necessitat
tindria aquesta empresa de fer una factura falsa? Saben els controls que hi ha posteriori en
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una administració, quin interès tindria haver fet una factura falsa sinó fos que algú li hagués
dit passar-ho per aquest concepte o passa-ho per aquell altre. En tot cas, tot això ja s’anirà
dilucidant. El que està clar és que és possible que el regidor Gómez hagi encarregat i hagi
interferit i hagi tingut especial interès en què es fes una obra aquí i una obra allà i una obra
més enllà, però dubto molt que altres regidors que l’han acompanyat cada dia durant
mesos, esmorzant, dinant i sopant, en la vida privada i en la vida pública, en la vida
professional i en la vida política, a dins i a fora del partit, no sabessin absolutament res de
tot el que avui estem parlant. Jo, francament, ho dubto molt, i si l’alcalde fes el que toca,
probablement es quedaria en quadre, i aquest és problema que jo crec que vostès tenen, i
en tot cas, crec que no n’hi ha prou, lamentant-ho molt jo crec que vostè ha de prendre
alguna mesura més, més enllà de l’Oficina Antifrau, que vostès han d’estar molt ben
preparats per defensar-se també de les acusacions que avui han llençat contra una
empresa que francament, els papers que aporta i la documentació que aporta no sembla
que siguin quatre arreplegats que tenen un despatx a no sé on, sembla tota una altra cosa,
i per tant, aquí s’obre un nou mal de cap per aquest govern, un nou maldecap per aquesta
ciutat, que espero, jo confio vaja, que acabi satisfactòriament. Però el paper que vostè ha
fet avui, alcalde, no és edificant, a nosaltres no ens ha convençut, no crec que hagi
convençut als mitjans de comunicació amb aquesta versió tan esotèrica del que és el que
ha passat, i res més, que tinguin sort.
SENYOR SERRA: Començant pel lateral, diguem, d’aquest camp de futbol que parlava el
senyor Falcó. Vostès, home, deixi’m que li contesti per un moment això que vostè deia que
abans fèiem i les factures que es va trobar i tot això que ens ha ensenyat. Jo li faig una
pregunta, aquesta empresa que pretesament vam deixar nosaltres i jo vaig ordenar i tal,
també era una empresa de sabates com aquesta que ha fet vostè, senyora Martixú? Hi ha
alguna factura falsa en totes aquestes? Hi ha alguna factura de les goteres, de la cuina,
d’algun coordinador o coordinador anterior del govern tripartit que governava abans? N’hi
ha alguna? Hi ha alguna irregularitat? O estem parlant de factures d’urgència fetes i
encarregades a l’empresa que abans ha sortit, que es diu ACASA, que vostè mateix ha dit
que des del 2004 té la responsabilitat de fer els treballs a la via pública, de l’Ajuntament de
Badalona, i que algunes vegades se’ls han fet encàrrecs d’urgència, perquè d’urgència
s’actua a la via pública i moltes vegades els veïns t’ho reclamen i t’ho diuen, que actuïs
d’urgència i la teva obligació és fer-ho, no està certificades? No hi ha hagut certificació,
potser no hi ha hagut expedient, però no hi ha certificació d’obra? N’hi ha alguna que no
s’hagi fet, com estem parlant? Perquè encara no m’ha dit res del llistat, li hem demanat el
llistat de les obres, 38 fatures, ara diu que són deu obre, on estan? No estem parlant del
mateix, no estem parlant del mateix perquè el govern anterior, que va formar Esquerra
Republicana, Convergència i els Socialistes, i l’anterior que formava Esquerra Republicana,
Iniciativa i els socialistes, que són els únics en els que jo he estat, no hem actuat mai, de la
manera com s’ha actuat aquí, no som el mateix, no som el mateix, pot haver-hi hagut
alguna vegada un encàrrec d’urgència, però escolti, no som el mateix, i tant que és veritat,
mai hi ha hagut una escandalera o un ple extraodronari motivat per un escàndol com el que
aquí estem dient, i ja poden anar traient, ja poden anar buscant i ja poden anar rebuscant,
però irregularitats com aquesta que pretesament s’estan fent, no les tenen. Anant al Ple
d’avui i al que estem fent, insisteixo, ja no és només que en tots els llocs on s’han fet
aquestes obres i que s’ha fet tot això cap altre regidor no ho conegués, és que ara els
pregunto més, i cap tècnic tampoc ho coneixia? Els tècnics no hi anaven tampoc? Els
regidors o coordinadors de l’àmbit pertinent, sigui l’àmbit del senyor Gómez o sigui l’àmbit
del senyor Jurado o sigui el que sigui, tampoc ho sabien? El coordinador del territori on es
feien aquestes obres tampoc ho coneixia? Ningú no ho va veure que s’estaven fent obres?
Com és possible, és que no s’explica i no s’aguanta, ni s’explica, ni s’aguanta. I és cert que
vostès avui amb totes les seves explicacions, amb tota manera i amb tot el que ens han
explicat, jo crec que han posat més dubtes encara dels que hi havia, dubtes i sobretot,
pèrdua de credibilitat, perquè aquí hi ha una pèrdua de credibilitat evident. Amb tot el seu
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relat demostra una cosa, que per dues vegades, no per una, per dues vegades vostès
d’alguna manera coneixien el que estava passant i fins que no va sortir als mitjans de
comunicació no han donat explicacions i sobretot no han actuat, perquè ara ja ens està
parlant que un any abans vostè sabia quelcom de factures rares i tot això. Per tant, fins que
no ha anat sortint no han actuant. Hi ha molts dubtes, però hi ha una cosa, i acabo ràpid, hi
ha una cosa que no té cap dubte, que és que aquest govern és un desgavell i que aquest
no és el millor govern per a Badalona en aquests moments, que hi ha una alternativa i que
aquesta alternativa seria bo i seria bo per a la ciutat de Badalona que s’anés concretant,
perquè tot l’espectacle que estem fent avui i que es prova i que no ens l’hem inventat
l’oposició, tot això és fruit de les seves persones, de les persones que han estat a la seva
llista, de persones que s’han presentat a les seves eleccions, totes, estiguin ara amb vostès
o no hi estiguin, és igual, si el problema no és aquest, el problema és que tot això ho han fet
vostès solets, i sembla ser que sense el coneixement de cap dels tècnics i de ningú de
l’estructura municipal de l’Ajuntament, perquè tampoc encara sabem si tot això s’ha fet o no
s’ha fet, on s’han fet i de quina manera. Per tant, ningú ha certificat aquestes obres, s’han
peritat és cert que val vuit-cents mil euros com deien els senyors que van aquí al Ple de
desembre, és cert que les obres que es van fer a no sé quin lloc, no sé quin arranjament del
pis val quatre milions de les antigues pessetes, buidar un pis, quatre milions de les
antigues pessetes, 20 i escaig d’euros per buidar el pis o dos pisos de l’Av. Santa Coloma,
64, que podríem donar-los detall de tot el que hem anat sabent i hem anat coneixent, no
només són factures falses, són factures inflades, són factures sense cap control. Tot això
no és lògic, tot això no passa, pot passar una vegada, però no trenta-vuit, ni vint ni més.
Aquest és un mal govern senyor Albiol, reconegui-ho, no ho estan fent bé i la ciutat de
Badalona, no sé, jo crec que no, si podem tenir un govern com aquest dos anys i mig més.
fent tot això que s’està fent i d’aquí a dos dies anar als jutjats també a fer, com ha dit vostè,
llavors a fer l’acarament de veritat amb el senyor Gómez, a veure exactament com, qui, de
quina manera i amb quins testimonis s’arregla tot això. Un altre escàndol que tindrà la ciutat
de Badalona perquè aquest va de camí, hi ha dues demandes més ara, que vindran per
part d’aquestes empreses, no n’hi havia prou amb totes les que hi ha, que a més, vindran
aquestes més. Vostè mateix ja ha reconegut que ja es veuran als jutjats, ho acaba de dir,
per tant, a mi em sembla que hem de preguntar-nos i la gent s’ha de preguntar més enllà
de la veritat sobre el que s’ha explicat avui, l’oportunitat del què s’ha explicat avui. Si
Badalona pot durar dos anys i mig més continuar tenint aquest reguitzell d’escàndols, un
rere l’altre, mes rere mes, si això és normal perquè a cap ciutat de l’Àrea Metropolitana, ni
de Catalunya en quests moments està passant el que està passant aquí, de la manera que
està passant aquí. A mi em sembla que aquest govern, que vostès estan tirant-se els plats
pel cap els uns als altres, vostè contra el senyor Gómez i l’altre contra qui, em sembla que
això no és la manera de portar la ciutat de Badalona, de cap de les maneres.
SENYOR ALCALDE: SÍ, gràcies. Intentaré, de debò que tampoc no vull entrar en temes
que sembla que diguis i tu “más, però el que jo no puc consentir és segons quines
afirmacions. Senyor Serra, aquest és un govern que es pot equivocar i ens equivoquem i
miri, jo m’equivoco cada dia deu vegades, miri si m’equivoco. Home, Badalona de moment
no és Sabadell i aquí ens podem equivocar, però Badalona no és Sabadell, Àrea
Metropolitana. Senyor Serra vol que li recordi que va haver de dimitir el cap del gabinet de
l’alcaldessa socialista per un tràfic d’influències que es va adjudicar el cap del gabinet es va
adjudicar un pis social al seu fill i a la seva filla. Vol que li recordi, vol que li recordi, no, no ,
jo no he dit res però clar, si ho diu, jo li recordo, vol que li recordi que va haver de plegar un
coordinador perquè es dedicava a fer trucades eròtiques, a les línies eròtiques des del
despatx, home. Per tant, anem a ser una miqueta, jo no he volgut entrar en cap moment en
aquesta qüestió, perquè crec que no toca i aquest estil no em va, escolti, a mi aquest estil
no em va, n, no, a mi aquest estil no em va, fins que vostè escolti, a veure, fins que vostè
no ha començat a fer demagògia. Jo no he dit, senyor Sagués sisplau, fins que vostè no ha
començat a fer demagògia, jo no he dit absolutament res d’aquesta qüestió. Mirin, senyor

Sessió núm. 1 /22-01-13

20

Àmbit de Govern
Secretaria General
Unitat d’Actes

Sagués intentaré anar resumint, diu és que vostès no han fet absolutament res, escolti, sí
que hem fet, quan a nosaltres se’ns notifica que hi ha una empresa que es dedica a passar
factures sense l’expedient, jo dic, que aquestes factures no es paguen. I sap què passa?
que durant un any aquesta empresa no diu res, que és la mateixa, no diu res. Per tant, sí
que s’ha fet. Jo ja entenc que vostè digui que aquest és un govern que ho fa malament, jo
estic convençut que ho pensa, però ho pensa des del primer dia, ho pensa des del primer
dia. Jo el convido a vostè i als seus companys que surtin al carrer, que anem junts i veurem
si els veïns de Badalona estan convençuts que aquest és un govern, que ho fa malament.
Miri si ho fa malament senyor Serra i quan vostè vulgui, ara vaig al senyor serra, miri si ho
fa malament aquest govern, que l’alcalde té una valoració entre els votants socialistes, no
els ex votants socialistes, sinó entre els votants socialistes de la ciutat, més alt, que el del
seu propi candidat, miri, si ho fa malament l’alcalde. Miri si ho fa malament l’alcalde, que,
miri si ho fa malament l’alcalde que amb la que està caient, ha portat una inversió d’entre
quatre i cinc milions d’euros del Govern de l’Estat per a la ciutat. Miri si ho fa malament
l’alcalde, que es reconeix que més enllà de les dificultats, en termes generals, de les
dificultats del moment i econòmiques no s’està fent, o sigui no s’està fent gens malament. I
al final els dic una cosa, escolti’m, i al final els dic una cosa, al final qui acabarà decidint
dintre de dos anys si s’ha fet bé o malament són els veïns de Badalona, són els veïns de
Badalona. Aquí vostès ho deien, es podrà possiblement decidir altres qüestions, però la
voluntat dels veïns es decidirà dintre de dos anys i en aquest aspecte jo els puc garantir
que estic la mar de tranquil, estic la mar de tranquil. Aquest és un govern que governa,
aquest és un govern que està fent bé les coses dins de les dificultats, aquest és un govern i
ho he de reconèixer, doncs que pot tirar endavant projectes gràcies al suport en alguns
casos d’algun partit de l’oposició i ho podríem fer millor, doncs segurament com tot. Aquí
s’està governant i els veïns ho estan reconeixent. Badalona és una ciutat que avui està
generant confiança, Badalona és una ciutat que més enllà de les dificultats, avui està tirant
endavant i això amb sinceritat és el que a vostès els sap greu, alguns de vostès els sap
greu. Segurament els plantejaments que nosaltres tenim no coincideixen amb els que
vostès tenen, senyor Sagués i és lògic, voldria dir que tenim algun problema si coincidim
amb molts de projectes de ciutat, no?, però el que sí que no pot negar, el que sí que no pot
negar és que avui la immensa majoria dels ciutadans de la nostra ciutat veuen com les
coses s’estan fent raonablement bé. Que hi ha hagut un error, sí, és evident que hi ha
hagut un error, que a l’Ajuntament el govern ha actuat correctament, ràpid i amb fermesa,
això no ho pot negar ningú, jo ja entenc que els seus discursos, però això no ho pot negar
ningú. O sigui aquí hi ha hagut una persona que totes les evidències escrites, totes les
evidències escrites demostren el que ha fet i això s’ha posat en mans dels jutjats i s’hi
seguirà posant. Jo els vull recordar que els jutjats deien, o, és que s’han de pagar factures,
la jurisprudència diu que s’ha de pagar, s’ha de pagar sempre i quan no hi hagi mala fe per
part de tercers, i al final això acabarà així. Jo sí que penso que moltes de les factures hi ha
hagut mala fe per part de tercers i al final això acabarà així, jo sí que penso que moltes de
les factures hi ha hagut mala i estan inflades. No sé qui ho deia de vostès, diu és que el que
ha passat no és casualitat, no, o sigui, evidentment que totes aquestes circumstàncies no
és casualitat, no és casualitat doncs que el pis per exemple del coordinador de l’empresa
sigui la mateixa, clar que no és casualitat, evidentment que no és casualitat, és un fet
provocat i escolta, tranquil, que això t’ho arreglo jo, és que és evident. Aleshores escolti,
nosaltres estem treballant com correspon, senyor Serra permeti’m, diu, és que nosaltres
totes les obres que varem fer sense expedient, no n’hi ha cap que no estigui reconeguda.
En aquests moments, que no sigui correcta ha dit, en aquests moments hi ha trenta mil
euros en factures que una factura amb trenta mil euros, trenta mil euros és el 10%, escolti,
que no estan reconeguts, ni es reconeixeran, trenta mil euros, d’acord, trenta mil euros.
Després home, diu, és que eren obres d’urgència, li vaig a llegir el que ens han passat ells,
no m’ho invento jo. És una obra d’urgència, “trabajos complementarios relacionados con la
creación de zonas 30 pera la mejora de calidad del aire urbano”, això és una urgència?,
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això no és una urgència,escolti’m i no és una urgència, doncs “urbanización de la calle
Acequia, fase segunda, por un importe de 30 treinta mil euros. Tot això no són urgències,
per tant, intentem ser escrupolosos, jo ja entenc que vostès...
SENYOR SERRA: Es dediquen a les sabates aquesta empresa, quina és l’empresa
aquesta? ACSA?
SENYOR ALCALDE: Sí, per això, no té la paraula, senyor Serra, però per això li estic dient,
per això ho hem denunciat, si és que s’està contradient vostè mateix. O sigui...
SENYOR SERRA: No es pot comparar una cosa amb l’altra, home.
SENYOR ALCALDE: Senyor Serra, que no té la paraula. sisplau, per això li estic dient, si
nosaltres creièssim que és una qüestió únicament i exclusivament d’un error administratiu,
no estaríem parlant del què estem fent, del què estem parlant, però és evident, si ho estic
dient que no és un error administratiu, que aquí hi ha intencionalitat clara per part d’algú.
Per tant, escolti, jo crec que els posicionament de cadascú han quedat exposats, que em
sembla que han quedat clars i per tant, donaríem per tancat aquest Ple. Bona tarda.
Final.
La Presidència dóna per acabada la sessió a les tretze hores i cinc minuts, de la qual com
secretari general acc., dono fe.

Vist i Plau
Xavier García Albiol
ALCALDE
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