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                                                 ACTA NUM. 12/2009 
            
   
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT 
DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2010 
 
Badia del Vallès, nou de desembre de 2010 
 
El Ple de la corporació quan son les divuit hores i cinc minuts, es  reuneix a la sala de sessions de 
l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió ordinària sota la  presidència de la  Sra. Eva Menor 
Cantador. 
Hi concorren els regidors següents: 
 
Juan Antonio Lancho Aceituno   PSC 
Raquel Gracia Peral     PSC 
David Sanuy Sales     PSC 
Montserrat Carbonell Rosell    PSC 
Montserrat Jiménez Molina    PSC 
Isabelo Pacheco Sáez     PSC 
Pau Dominguez García     PSC 
Montserrat Domínguez Garcia    PSC 
Mercedes Bermudez López    PSC 
Sergio Escribano Garcia    AEB 
Juan Antonio Pérez Jiménez    AEB 
Montserrat Montañés Navarro    AEB 
Antonia Escriva Castellanos    PP 
Eusebio Argueta Chica     ICV-EUiA 
 
Assistits per la secretària senyora Carme Coll Gaudéns, que certifica.  
 
Excusen la seva assistència els/les regidors/res Antonio Sabariego Guerrero i Marta Figueras i 
Badia. 
 
Oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa i amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre  els 
assumptes de l'ordre del dia, adoptant-se els següents acords: 
 
1. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 36/2010 
 
La secretària llegeix la proposta d’acord. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor David Sanuy Tinent d’alcalde d’Economia que 
diu: “Bona tarda a tothom. Regidors, regidores, alcaldessa, ciutadans i ciutadanes que avui ens 
acompanyeu. 
Avui modifiquem el quadre d’inversions. Es a dir, decidim els diners que destinem a millorar les nostres 
infraestructures i els nostres espais públics i decidim també amb quins diners ho paguem. 
Aquesta decisió ha de estar fonamentada en les necessitats reals del nostre municipi. Atur, via publica, 
estalvi... I aquests son els eixos fonamentals pels quals ens guiem a l’hora de posar aquesta proposta 
a disposició del Ple Municipal. 
Per una banda mantenim la inversió que any rere any hem anat fent amb l’escola taller, anomenada ara 
Casa d’Oficis. Aquesta es una inversió que ens permet treballar en dos àmbits, 1- la formació 
ocupacional i generar llocs de treball, 2- la millora de una instal·lació com es l’edifici El Moli. 180000 
euros. 
D’altre banda, en el mateix sentit, en la línia de la formació ocupacional volem crear una escola 
d’hostaleria que permeti treballar altres àmbits professionals. 30000 euros. 
Volem treballa en la millora i reforma de alguns equipaments. L’inici de la reforma de la biblioteca i les 
necessitats de les instal·lacions esportives exteriors fan imprescindible la inversió en aquests dos 
equipaments de la ciutat. 385.000 euros. 
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Fem una aposta decidida per la millora dels equipaments informàtics del nostre ajuntament com a medi 
per un estalvi a mig termini en temes de comunicacions. 113.500 euros. 
Proposem mantenir la inversió en via publica com a mecanisme per millorar el nostre espai públic i 
mètode per generar llocs de treball en la mesura de les possibilitats del nostre ajuntament. 145.000 
euros. 
Volem fer atractiu el nostre mercat municipal com a equipament generador de riquesa a la nostra 
ciutat. La adequació de l’entorn del mercat costarà 60.000 euros. I la posada en marxa de la tercera 
fase de millora del mercat municipal seran 136.666 euros. 
D’altre banda treballem en la adequació i millora, del Casal de Joves, i en la construcció/habilitació del 
aparcament de la avinguda mediterrània. Total 582.000 euros. 
Totes aquestes inversions que planteja l’equip de govern tenen diferent sistema de finançament. 
Algunes com la remodelació del casal de joves, l’adequació del pàrquing de mediterrània o la tercera 
fase del mercat municipal venen de finançament d’altres administracions com l’àrea metropolitana o la 
diputació de Barcelona. La resta corren a càrrec de finançament municipal. 
Hem de tenir clar que aquest finançament municipal es fonamentalment préstecs als bancs i hem de 
tenir mes clar encara que gracies a la bona gestió de tots aquests anys tenim el percentatge 
d’endeutament mes baix de tot el Vallès Occidental, no arribem al 27% dels recursos ordinaris, i això 
ens permet que en temps de crisis com els que estem vivint puguem mantenir la capacitat d’inversió a 
l’alçada de les circumstancies. 
Per tot això demano el vot afirmatiu de tots els grups a la modificació d’aquest quadre d’inversions.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que diu: 
“Como esto es nuevo este año el aprobar el cuadro de inversiones, o de modificar el cuadro de 
inversiones, diferente a la aprobación de los presupuestos generales del año que viene, yo no lo tenía 
previsto entonces por lo tanto, votaré en contra, la intervención que tengo preparada la haré en el 
punto siguiente.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Sergio Escribano regidor de grup municipal de l’AEB 
qui diu: “Nosaltres dir que només ens acuden dues raons per les quals s’ha de fer la modificació del 
quadre d’inversions. La primera una mica l’ha descrit l’equip de govern, una desconfiança vers el 
govern central, governat pel seu propi partit, aquí han basat la seva justificació, com que cada dia 
canvien d’opinió no sabem si mantindran la paraula de deixar demanar préstecs als ajuntaments amb no 
massa endeutament com deia el senyor Sanuy que seria el cas del nostre Ajuntament. La segona 
explicació que trobem nosaltres, que podria ser també igual de certa, o potser no, és l’ànsia per tenir 
els diners frescos quan abans millor per les típiques inversions que aquest equip de govern practica 
tradicionalment just quan venen eleccions municipals. Ambdues teories ens semblen igualment 
abominables i per tant el nostre grup votarà en contra.” 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria amb 10 vots a favor (PSC) i 5 en contra (3 AEB, 1 
PP, 1 ICV-EUiA) el següent acord: 
 
“Vist el quadre d’inversions annex al pressupost per al 2010 aprovat inicialment l’11 de 
desembre de 2009. 
 
Atès allò que disposa la legislació vigent, en especial la secció 2a del RD/2/2004, de 05 de març 
de 2004, que aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals,  i ateses les Bases d’Execució del 
Pressupost per al 2010. 
 
Vist l’Informe d’Intervenció. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 36/2010, a les partides que es detallen en 
l'annex que s'adjunta i forma part d'aquesta proposta, corresponent a l’estat de despeses i 
d’ingressos per a l'exercici  2010, segons el següent resum: 
 
Capítol Altes Baixes 
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Estat de despeses   

6 - Inversions reals 1.827.027,58 € 293.618,44 € 

Total modificacions 
despeses 

1.827.027,58 € 293.618,44 € 

Estat d’ingressos   

7 - Transferències de 
capital 

890.319,76 € 0,00 € 

8 - Actius financers 22.916,02 € 0,00 € 

9 - Passius financers 620.173,36 € 0,00 € 

Total modificacions 
ingressos 

1.533.409,14 € 0,00 € 

 
Segon.- Aprovar la Modificació del quadre d’inversions i finançament del pressupost 2010 segons es 
detalla a l’annex que s’adjunta i forma part d’aquest acord. 
 
Tercer.- Obrir període d’informació pública, per termini de quinze dies, als efectes de l’examen del 
corresponent expedient de modificació, i per la presentació d’al·legacions i reclamacions, si s’escau. 
Elevar a definitiva l’aprovació inicial, si, transcorregut el període d’informació pública, no ha estat 
presentada cap al·legació o reclamació. Definitivament aprovat, donar compte tant a la Generalitat de 
Catalunya, com als Serveis Territorials corresponents de l’Administració Central. 
 
2. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL PER A 2011 
 
Es llegeix la proposta d’acord d’aprovació inicial del pressupost municipal. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor David Sanuy tinent d’alcalde d’Economia qui diu: 
“Bona tarda a tots/es. Un any mes ens trobem al mes de desembre per decidir en aquest Ple municipal 
a que destinarem els recursos de la ciutat per l’any vinent.  
Uns pressupostos que aquest any, com cada any, no han estat exempts de dificultat a l’hora 
d’elaborar-los i preparar la proposta que avui sotmetem a consideració del Ple. Dic això perquè la 
situació econòmica actual ens obliga a fer una gran contenció en la despesa donat que hi ha una gran 
davallada en els ingressos municipals, cosa que esta passant a tots els ajuntaments i el de Badia no es 
una excepció. 
Però hem fet els deures i amb bona nota. La previsió de baixada que vam fer l’any passat en 
l’aportació dels tributs de l’estat al nostre ajuntament va ser prou generosa com per que aquest any 
puguem tenir un coixí que ens permeti ser l’ajuntament amb una baixada d’ingressos inferior a la de la 
resta. Es a dir, vam fer previsions prou prudents com perquè aquest any la baixada d’ingressos no sigui 
tan alta com la de la resta. 
La congelació dels impostos i taxes municipals, la baixada de les aportacions d’altres administracions i 
la previsió prudent que ha fet sempre aquest equip de govern ens dona com a resultat un pressupost 
total de 11.782.431,56 euros. 
La decisió que prenem avui es en que ens gastarem aquests diners el proper any 2011. 
Per una banda. Els diners destinats al personal de l’ajuntament els hem racionalitzat reduint en 
288.000 euros. Mantenim la congelació dels sous dels regidors, regidores i càrrecs de confiança com 
venim fent des de l’any 2007, apostem un any mes per la bossa de treball per les obres de la via 
publica i mantenim l’estructura de l’ajuntament. 
Reduïm en la despesa corrent al voltant d’uns 140.000 euros a traves de l’optimització de concursos 
públics com el de la telefonia, la millora de les instal·lacions informàtiques, el concurs que ha de sortir 
per el paquet d’assegurances de tot l’ajuntament. Reduccions de despesa com als diners destinats a 
Festa Major i d’altres programes. 
Amb tot aquest estalvi hem pogut millorar encara mes tot allò que te a veure amb els ajuts 
d’emergència social, beques, xecs d’alimentació, ajuts de menjador. Mantenim la tarja de transport per 
la gent gran.  Es a dir, mantenim la cobertura social. 
En resum, la situació de crisi que estem vivint i que també afecta al nostre ajuntament no farà que 
durant el 2011 es perdin prestacions socials a aquella gent que mes ho necessiti. 
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Ocupació, via publica i cobertures socials. Aquests son els eixos fonamentals del pressupost que avui 
presentem. Un pressupost que malgrat esta marcat per la contenció de la despesa segueix pensant en 
els que mes pateixen els efectes de la crisi que estem vivint. Aquests son els tres eixos que marquen i 
previsiblement marquin la agenda de l’any vinent i als que volem donar resposta amb aquests comptes 
que presentem. 
Alguns com sempre qüestionaran la forma, d’altres intentaran generar dubtes, i un cop mes ens 
costarà sentir alguna paraula en contra sobre algun programa o acció que presenta l’equip de govern 
en aquesta proposta.  
Però el que es absolutament cert es que son uns pressupostos que donen resposta a les necessitats 
socials que hi ha al carrer. Que des de la reflexió i la responsabilitat s’han racionalitzat les despeses 
corrents amb formules imaginatives que ens permeten l’estalvi. I que, sobretot, des de la 
responsabilitat hem fet una aposta important per no permetre que es perdin les cobertures socials que 
tanta falta fan en el dia d’avui i que no tenim altre objectiu que posar el nostre granet de sorra per 
ajudar als ciutadans i ciutadanes que viuen afectats per la crisi que vivim. 
Per tot això demano a tots els grups municipals el recolzament als pressupostos proposats per l’any 
2011.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA qui diu: 
“Estamos discutiendo unos presupuestos en los cuales técnicamente hemos visto y cuadran los 
números, pero que políticamente estos presupuestos necesitan mejorar, desde mi punto de vista, estos 
presupuestos son unos presupuestos trasnochados, maquillados y que no se ajustan al momento 
actual de crisis que están viviendo nuestros vecinos de Badia. No hay una apuesta por el empleo, por 
el empleo estable, vemos que no hay unas inversiones claras, y las pocas que hay no están 
aseguradas. Vemos como ustedes el equipo de gobierno sigue gastándose el dinero de todos en los 
cargos de confianza, en los tiempos que estamos viviendo. Vemos como ustedes se gastan casi dos 
millones de euros, 1.800.000 euros en la limpieza de las calles y edificios públicos y en la limpieza en 
general, y solo tenemos que darnos una vuelta por Badia, y nos daremos cuenta de que algo no 
funciona bien. Vemos como se gasta mucho dinero en temas de seguridad y cuando los ciudadanos 
requieren de esta seguridad pues no está no se compensa con los gastos, y tenemos que replantearnos 
todo, pero sobre todo ahora vosotros que tenéis la responsabilidad de gobierno, que tipo de policía 
somos capaces de soportar en la situación económica que estamos viviendo. 
Nos encontramos con unos programas sociales, de ayudas a los minusválidos, a los inmigrantes, a las 
becas, a los comedores de escuelas, que no están bien considerados económicamente y no dan 
respuesta real al momento que estamos viviendo. Vemos como se gastan ustedes el dinero en un 
panfleto municipal que lo único que sale es la foto de la señora alcaldesa y propaganda del partido que 
actualmente gobierna. Entonces nos encontramos con unos presupuestos desde nuestro punto de vista 
continuistas, insolidarios y que por estos motivos este grupo político al que yo represento en este 
consistorio votaremos en contra”. 
 
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit Popular 
qui diu: “Antes de empezar a hablar de los presupuestos me gustaria hacer un preámbulo. Estamos en 
un mundo informatizado y si bien es cierto que a través de la blackberry ha llegado la preacta y el 
orden del dia, no dispongo de ningun medio escrito para seguir este pleno, no se si he sido yo la única 
a la que no le ha llegado, pero queria dejar constancia de que está muy bien que estemos 
informatizados pero hay cosas que tenemos que tener constancia por escrito y la preacta y el orden del 
dia es una de ellas. Dicho esto está claro que los presupuestos de un municipio dependiendo del equipo 
de gobierno pues tiene unas prioridades, una forma de verlo, y cada uno tenemos una visión parecida o 
no, de las inversiones y de los gastos del municipio. En los presupuestos de este año de Badia del 
Vallés habia una error en el presupuesto en salud que ha sido corregido, y bueno ha habido un error de 
algo que no estaba reflejado, se ha corregido, bien, perfecto. De todas formas, ha sido enviado el 
documento el dia 7 osea antes de ayer, ayer era festivo, yo entiendo que esto está, lo que me ha dado 
tiempo de comprobar, estaba justificado y estaba bien, pero claro el trabajo del equipo de gobierno es 
facilitar la información y elaborar el presupuesto y el nuestro es comprobarlo. Teniendo en cuenta que 
ayer fue festivo, el margen de tiempo para comprobar los datos ha sido de escasamente dos horas. Se 
han bajado en el programa 01 11, la deuda pública lo cual vemos positivamente, es de un 27 por 
ciento menos, lo cual vemos positivamente, así como en publicidad y propaganda cosa que desde 
luego también la vemos favorablemente. En urbanismo, medio ambiente, etc, vemos que repararemos 
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menos la maquinaria puesto que ha bajado más, pero en cambio si que haremos más estudios técnicos 
y trabajos, lo cual no nos parece correcto, porque de estudios técnicos elaborados y guardados en el 
cajón de los recuerdos creo que alguno hay. Tampoco entendemos el gasto de 150.000 euros en el 
mobiliario de la biblioteca, que sí que es necesario pero posiblemente hay otras necesidades o así lo 
vemos desde esta formación política, sociales para invertir el dinero, hacerlo de forma que se pueda 
reparar aquello necesario y a lo mejor pues podemos emplearlo en otras cosas. No son unos 
presupuestos que a nosotros, todo y viendo cosas positivas, nos acaben de llenar y veamos una 
medida ante la crisis que estamos, realmente efectiva, con lo cual esta formación política va a votar en 
contra de estos presupuestos. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Sergio Escribano regidor del grup municipal de 
l’AEB qui diu: “Nosaltres també començarem el discurs mantenint un any més, un any mes 
continuarem mantenint el discurs que ja vam mantenir al Ple de les ordenances fiscals, votarem en 
contra en les formes com s’ha treballat aquest tema i per la falta de respecte en la participació que 
l’equip de govern ha tornat a exhibir, i per diverses raons de contingut del pressupost que passem a 
enumerar. No estem d’acord  amb un pressupost que situa a Badia molt per sota de la mitjana de les 
poblacions que ens envolten en quan a despesa per habitant. Tenim un pressupost insuficient, fruit 
d’un conveni amb la Generalitat que alguns del que ho van signar ja comenceu a interpretar que és 
insuficient, o com a mínim quan posem sobre la taula aquest argument no es troben d’altres per 
rebatre’l. Aquest conveni com ve sabeu implica la disminució progressiva de l’aportació de la 
Generalitat per a serveis no obligatoris en base a un desenvolupament econòmic que encara avui no 
heu sabut com encetar, i potser no és estrany perquè també per aquest tema hi ha una falta clara i 
greu de pressupost, potser també de idees clares i de projecte. I si venim denunciant la deficiència 
pressupostaria de Badia des de fa temps, aquest any de vaques flaques els nostres arguments per 
desgràcia els fan encara més forts, les seves previsions situen el pressupost de Badia per sobre del 6 
per cent inferior a l’any passat i això sense comptar amb la inflació prevista pel 2011 de l’1,8 per cent.  
A sobre, a l’estoneta que hem parlat de pressupostos l’argument és que res no canvia i que vostès son 
capaços de no reduir drets i serveis a la ciutadania tenint menys diners, però això no potser, i tots ho 
sabem, no es poden fer les mateixes coses amb menys diners, amb molt menys diners, ho podem 
disfressar com vulguin però de ser així la realitat seria que porten uns quants anys malbaratant diners 
públics. Si ens endinsem al pressupost que representen veiem que retallant el capítol I fent esment 
d’una suposada racionalització de personal. No han reconegut l’acomiadament de cap persona de la 
casa però sí una reducció del capítol I, i quan parla d’ocupació ens fa una mica de gràcia, per posar un 
exemple, a la partida que parla de la brigada hi ha una disminució de 80 mil euros per concepte d’altre 
personal, ja veurem si això és veritat, com s’ho fan i si poden comptar amb els dits de les dues mans 
les futures modificacions pressupostaries per fer front a permisos, llicències, baixes i contractacions de 
personal, imprevistes, esperem equivocar-nos. També veiem que desapareix el suport econòmic a 
famílies monoparentals, el suport econòmic a la comunitat gitana, que desapareix el programa de 
suport a l’adolescència, gairebé desapareix el d’ajut als immigrants, el programa de suport a la joventut 
es queda a la meitat, la despesa per manteniment a la jardineria i zones verdes que tots sabem que no 
anem sobrats es veu reduït en un 20 per cent, cap inversió en barreres arquitectòniques, una 
disminució d’inversió en via pública de 360 mil euros de l’any passat a 140 mil aquest any, eliminen 
les despeses diverses de gairebé tots els programes, van encaminades per fer front a petits 
imprevistos, i congelen i de vegada redueixen les previsions de despeses de subministrament, tot i que 
ja sabem que la privatització de tots aquests  produeixen un increment dels preus amb el beneplàcit de 
governs centrals, autonòmics i locals. En canvi en general el treball d’altres empreses, la privatització 
de serveis que venen pràcticament des de sempre es veu o be congelada o be incrementada, en 
general, d’aquí no podem treure, aquest concepte ja presenta més del 25 per cent del pressupost 
municipal. Son totes aquestes raons les que ens porten a votar en contra.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor David Sanuy tinent d’alcaldessa d’economia i que diu: “Primer 
de tot, hi ha moltes de les coses que s’han posat aquí sobre la taula que ja s’han explicat a diferents 
comissions informatives, bueno a la comissió informativa i a les diferents xerrades que han pogut 
haver al voltant del pressupost, però hi ha coses que a mi em sobtem, començaré per les paraules que 
estava comentant el regidor d’Iniciativa quan estava parlant de la falta de creació d’ocupació estable. 
L’ajuntament te l’estructura que te i el que pot fer l’Ajuntament és crear ocupació temporal, per això 
l’aposta es segueix mantenint amb la bossa de treball, però en qualsevol cas em sobte que digui això 
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quan a les propostes que ha presentat per escrit la majoria d’elles passa per eradicar programes que 
només tenen personal i que implicarien fer fora el personal, potser és una mica contradictori que es 
demani feina estable per una banda però a la vegada s’estigui demanant que es racionalitzi a traves del 
personal segons quins programes. No entraré a discutir el que ja s’ha plantejat en diferents plens, en 
diferents anys, pel tema dels càrrecs de confiança, els temes dels sous, hi ha una congelació dels sous 
dels càrrecs de confiança i dels electes d’aquest Ajuntament dels de tots nosaltres des de l’any 2007, 
per tant, anar-li donant voltes a aquest tema, crec que no ens aporta gaire. 
 
D’altra banda, dir que la baixada dels ingressos d’aquest Ajuntament, que efectivament és d’un 6,7 per 
cent de l’any 2010 a l’any 2011, respon a una baixada molt inferior a la que estant tenint la resta 
d’ajuntaments no només de la comarca si no de la resta de la província de Barcelona, entre d’altres 
coses perquè efectivament i això ho explicava a la meva intervenció inicial, aquest Ajuntament en els 
pressupostos de l’any passat preveient que l’aportació als tributs de l’Estat als ajuntaments seria molt 
més baixa, vam pressupostar tant prudentment que aquest any hi ha un increment respecte a l’any 
anterior, perquè, perquè la baixada no va ser tant gran com vam preveure, per tant, en aquest sentit 
hem fet els deures i això és el que ens permet no tenir la baixada com la de la resta. No hi ha cap 
acomiadament previst per aquest any en aquest Ajuntament, no hi ha previsió de que hi hagi 
acomiadaments en aquest Ajuntament, perquè no hi ha, perquè l’estructura d’aquest Ajuntament està 
racionalitzada, i les despeses que s’han pogut racionalitzar, no estem parlant de racionalitzar el 
personal, estem parlant que s’ha racionalitzat la despesa sobre el personal. El Capítol I que és el que  
implica els pagaments del personal, no passa només pels sous de les nòmines, passa per altres 
conceptes també que s’han pogut racionalitzar, i per això hi ha una baixada tant important al Capítol I, 
i no ens oblidem perquè a l’any passat sí que va haver un increment molt gran respecte al pressupost 
de l’any anterior, vam passar d’un pressupost de 4.800 mil a 5.600 mil, aquest any el que hem fet és 
racionalitzar-ho, permeten que hi hagi un coixí suficient per poder salvar les incidències o els possibles 
problemes que pugin sortir en baixes i coses d’aquest estil i apostar fortament per mantenir una bossa 
de treball que és l’eina que tenim com ajuntament, la modesta eina que tenim com ajuntament per 
proporcionar alguns llocs de feina als aturats de la nostra ciutat, i això és el que s’ha fet amb el Capítol 
I, no ens quedem sense diners per poder fer front a aquesta despesa. I respecte a la racionalització de 
la despesa corrent, bueno si es possible, amb fórmules imaginatives reduir despesa per seguir fent i 
donant els serveis que estem donant, a la Junta de Portaveus estava posant un exemple com era 
l’obertura dels patis escolars on a través d’un plan d’empleo es pot aconseguir que aquest servei es 
mantingui i no haguem de proporcionar o d’aportar diners municipals a aquest servei. Això no vol dir 
renunciar a fer cap servei, al reves, es tracta de buscar fórmules perquè aquests serveis es puguin 
seguir donant i es mantinguin reduint la despesa. Jo sobre tot vull que quedi clara una idea fonamental 
d’aquest pressupost, no es renuncia a la despesa social, hem tingut una reducció molt important del 
pressupost, i no es renuncia en cap cas a la despesa social, al revés s’ha enfortit, i això ha de quedar 
molt clar, perquè és l’aposta precisament en els temps que estem vivint, i en la situació de crisis que 
estem vivint, es l’aposta necessària i fonamental per part de l’equip de govern. I això és el que queda 
palès en aquest pressupost.” 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria amb 10 vots a favor (PSC) i 5 en contra (3 AEB, 1 
PP, 1 ICV-EUiA) el següent acord: 
            
Amb la finalitat de definir i quantificar les previsions d’obligacions i recursos municipals de naturalesa 
econòmica, s'ha elaborat el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici de l’any 2011, 
conformat d'acord amb allò que preveu el Real Decret 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Hisendes Locals i d'altres disposicions concordants. 
 
D’acord amb la seva pròpia definició i objecte, conté el conjunt de recursos estimats per l’any 2011 
que es deriven dels impostos i taxes municipals aprovades en les Ordenances Fiscals, de la gestió del 
patrimoni municipal, de la distribució entre els municipis que fa l’administració central, de les 
estimacions d’aportacions de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona així com els 
préstecs que han de permetre la realització dels projectes d’inversió. 
 
Vist els informes d’Intervenció i Secretaria 
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Vist l’informe del responsable de l’Àrea de Governació i Serveis Generals referent a l’annex de personal 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa extraordinària de 3 de desembre de 2010 
s’acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost de l'Ajuntament de Badia del Vallès per a l'exercici 2011, 
que tot seguit es detalla a nivell de capítol: 
 
 
ESTAT DE DESPESES  
A) Operacions corrents Euros. 
Capítol I       Remuneracions del personal 5.339.428,05 
Capítol II      Compra de béns corrents i serveis 4.844.055,28 
Capítol III     Interessos 42.000,00 
Capítol IV    Transferències corrents  958.229,00 
B) Operacions de capital  
Capítol VI     Inversions reals 0,00 
Capítol VII   Transferències de capital 0,00 
Capítol VIII  Variació actius financers 25.000,00 
Capítol IX    Variació passius financers  573.719,23 
TOTAL DESPESES 11.782.431,56 

 
 
ESTAT D’INGRESSOS  
A) Operacions corrents Euros. 
Capítol I       Impostos directes 1.583.300,00 
Capítol II      Impostos indirectes 95.000,00 
Capítol III    Taxes  i d’altres ingressos 1.979.251,00 
Capítol IV    Transferències corrents  6.649.077,56 
Capítol V      Ingressos patrimonials  1.475.802,00 
B) Operacions de capital  
Capítol VI    Alienació d’inversions reals 0,00 
Capítol VII   Transferències de capital 0,00 
Capítol VIII  Variació actius financers 1,00 
Capítol IX    Variació passius financers  0 

,00 
TOTAL INGRESSOS 11.782431,56 

 
Segon.- Aprovar les bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de l’any 2011. 
 
Tercer.- Aprovar, tal i com estableix l’article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, la plantilla i memòria que comprèn tots els llocs de treball al personal al servei 
d’aquesta corporació, que es recullen els annexos i que formen part de l’expedient. 
 
Quart.- Sotmetre aquest acord a exposició pública durant 15 dies, als efectes d’examen i reclamacions 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Si durant el 
període esmentat no es presenten reclamacions, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, 
d’acord amb l’art.169.1 del Real Decret 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, i s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província i al taulell d’edictes de la Corporació 
el Resum del Pressupost definitivament aprovat, trametent simultàniament, còpia del mateix a 
l’Administració de l’Estat, Delegat d’Hisenda d’aquesta província (servei de Coordinació amb les 
Hisendes Locals), i a l’autonòmica, Conselleria de Governació  i Conselleria d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya (Delegació General de Política Financera) d’acord amb l’article 169.5 del RD 
2/2004 de 5 de març. 
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Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan son les 
dinou  hores i quaranta-cinc minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa 


