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14/2011 

  
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS EL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2011 
 
Badia del Vallès, 12 de desembre de dos mil onze. 
 
El Ple de la corporació quan son les dinou hores i tres minuts, es  reuneix a la sala de sessions 
de l'edifici  de l'Ajuntament,  en sessió extraordinària sota la presidència de l’Alcaldessa 
senyora Eva Menor Cantador. 
  
Hi concorren els regidors següents: 
 
Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno  PSC 
Sra. Raquel Gracia Peral   PSC 
Sr. Antonio Sabariego Guerrero  PSC 
Sra. Montserrat Jiménez Molina  PSC 
Sr. Antonio Rodríguez Yañez   PSC  
Sra. Montserrat Carbonell Rosell  PSC 
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo  AEB 
Sra. Concepción Hurtado Sánchez  AEB 
Sr. Juan Carlos Santervás García  AEB 
Sr. Sergio Escribano García   AEB 
Sra. Antonia Escrivà Castellanos  PP 
Sr. Pablo Ropero Muñoz   PP 
Sra. Saray Muñoz Contreras   PP 
Sr. Eusebio Argueta Chica   ICV-EUiA 
Sr. Raul Ortiz Parra    PXC 
 
Assisteix la secretària general la senyora Carme Coll Gaudens i l’interventor senyor Raul López 
Borras. 
 
Excusa la seva assistència la regidora del grup municipal de CIU, senyora Marta Figueras i 
Badia. 
 
Oberta la sessió per la senyora Alcaldessa i amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre 
els assumptes de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords: 
 
 
I. PART DISPOSITIVA 
 
1. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 25/2011 
 
La secretària per indicació de l’alcaldessa llegeix la proposta d’acord. 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor d’ICV-EUIA que 
diu: “Siendo consecuente con los planteamientos que hemos defendido en otros presupuestos 
en los últimos años, este presupuesto que ahora modificamos el grupo político al que yo 
represento Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa votamos en contra, ahora vista la situación 
social, política y económica que estamos viviendo, pues nos presentamos a un pleno de 
prórroga de presupuesto de 2011, de modificación perdón, de modificación del presupuesto del 
2011, que esta fecha era la última fecha que podríamos haber debatido el presupuesto del año 
que viene, siendo consecuente con ese planteamiento y visto que no ha habido una propuesta 
clara o para poder aprobar los presupuestos de cara al año que viene nosotros en esta ocasión 
nos abstendremos, por el siguiente motivo, porque queremos que.. no queremos afectar la 
grave situación que estamos viviendo de las finanzas locales, pero sí queremos garantizar de 
alguna manera o dar la posibilidad de que se siga trabajando en la búsqueda de una 
estabilidad social y política del consistorio y del Ayuntamiento. Se que me contradigo cuando 
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en sus inicios voté en contra y ahora mi voto sea abstención, pero creo que el momento lo 
requiere.” 
 
A continuació l’alcaldessa dona la paraula al senyor Pablo Ropero regidor del Partit Popular 
que diu: “Sólo quería decir que nos abstenemos, muchas gracias.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’AEB que diu: 
“Nosaltres volem manifestar la preocupació de l’AEB per la forma de funcionar de l’equip de 
govern, fins avui mateix, aquest mateix matí, no hem disposat de la informació de quines eren 
les partides a modificar en aquest ple extraordinari, es a dir, convoquem un ple extraordinari i 
no sabem quines partides hem de modificar fins al mateix dia, i tot això havent-ho demanat fins 
tres vegades per escrit. Es pot demanar d’aquesta manera de forma seriosa, nosaltres creiem 
que no. Dels 105.400 euros que es proposa modificar en aquest ple, 51.300 son per pagar 
energia elèctrica. Evidentment nosaltres volem que es pagui el llum, només faltaria, i volem 
millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans, però no volem treballar de forma tant precària 
i sense temps per analitzar la informació. Es sabut per tots vostès que no compartim els criteris 
d’elaboració dels pressupostos del PSC i ara ja avancem que treballar d’aquesta manera 
difícilment podran comptar amb nosaltres en un futur immediat. Moltes gràcies.” 
 
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan Antonio Lancho regidor d’Economia 
que diu: “En primer lugar aclarar un concepto básico, aquí no estamos hablando del 
presupuesto del 2012 que se aprobará cuando lleguemos a un acuerdo, para poder llevarlo a 
aprobación y de lo que estamos hablando es de una cosa que venimos haciendo durante el 
año con total normalidad, que no es algo nuevo, ni algo que terminemos de descubrir, si no que 
es algo que normalmente se hace a lo largo del año y que año tras año en el mes de diciembre 
siempre ha existido un pleno o bien ordinario o bien extraordinario, en el que había una 
modificación presupuestaria. Que lo único que es coger dinero de partidas como bien explica 
en el redactado, tampoco tiene más secreto, coger dinero de partidas que por cuestiones 
diferentes no hay previsión, o no hay compromiso de agotarlas a final de año y compensar con 
ese dinero en partidas donde ha habido un gasto mayor al presupuestado. Nada más, ni nada 
menos. Es eso no es otra cosa. Luego las formas, pues quizás nos tendríamos que revisar las 
formas todos quí, porque es cierto que a lo mejor podríamos haber hecho llegar la información 
en otro momento, que la ha pedido mil veces, sí, pero es que el expediente del pleno está a su 
disposición, no lo tenemos en un cajón guardado, escondido. Entonces, si que es cierto, la 
legislatura acaba de empezar, podemos ir a buen ritmo pero aquí hay que apretar todo el 
mundo, no solamente hay que apretarle el cuello a unos, por lo tanto hay que poner cada uno 
de su parte.” 
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Sergio Escribano, regidor del grup municipal de l’AEB 
que diu: “Simplement ja se que no tenim punt de precs i preguntes en aquest ple, però 
simplement és un prec per disposar de la informació amb temps suficient, l’expedient ha sigut 
consultat per aquest grup però realment si no arriba a ser per les aclaracions del tècnic, al qual 
li agraïm i les aclaracions del senyor Lancho precisament aquest bon matí, no hagués estat 
possible entendre exactament de on venien les coses. A l’expedient figura una sèrie 
d’informació, està claríssim que hi ha una sèrie de partides que ja es veuen, bueno exactament 
el que ha explicat, que no es gastarà els diners que es tenia previst al pressupost i hi ha unes 
altres que s’ingressen aquests diners per cobrir coses super necessàries com deia el senyor 
Quim Duran, però l’expedient no diu res més, es a dir no explica en cap moment l’ha hagut de 
fer vostè, cosa que li agraïm, però una mica tard, en el sentit que era la intervenció d’abans per 
part nostra, no s’explica a l’expedient perquè ha sobrat aquest diners i això és una informació 
importantíssima, saber exactament perquè sobren aquests diners, perquè clar si nosaltres ens 
agafem l’expedient i només parlem del tema de l’expedient i veiem que han sobrat moltíssims 
euros, moltíssims milers d’euros en un tema com son les ajudes benèfiques i menjador, clar en 
un primer moment dic, òndia,  aquí hem fotut cagada gran, i no és així, cal l’explicació, primer 
tècnica i després política de que ha passat amb això. Aquesta informació ens ha arribat, sí, ens 
ha arribat tard, i és de lo que ens queixem. Volem la informació amb el temps necessari per 
poder fer una bona feina a d’oposició, és només això.”  
 
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan Antonio Lancho regidor d’economia que diu: “Si 
agradecer a Sergio por su tono, yo creo que lo tonos son importantes en una conversación. En 
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otro tipo de dialogo los tonos influyen de otra manera pero en este caso agradecerle el tono al 
señor Sergio Escribano, en su intervención que yo creo que es de valorar. Bueno 
aprenderemos, daremos la información de otra manera. De todas formas decir que todos 
tenemos que aprender.” 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 7 vots a favor (PSC) i 9 abstencions (4 AEB, 3 PP, 
1 ICV-EUIA, 1 PXC) el següent acord:  
 
“Vista la necessitat de les diferents Àrees referent a la modificació de crèdits entre partides per 
l'exercici 2011 i atès que es justifica que les baixes sol·licitades no comporten cap distorsió en 
el desenvolupament dels diferents programes. 
  
Atès que per poder atendre les despeses de les diferents Àrees per a les quals la consignació 
en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit 
per mitjà de transferències amb subjecció a les disposicions legals. 
 
Atès que s’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir sense 
pertorbació del servei. 
 
Les transferències proposades afectem diferents grups de funció i no afecten els crèdits 
ampliables. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant 
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han 
estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors. 
 
No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es 
proposa minorar. 
 
Atès allò que disposen els articles 169, 179 i 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’article 41 
del Reial decret 500/1990 i ateses les Bases d’Execució del Pressupost per al 2011. 
 
Vist l’Informe d’Intervenció. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient 25/2011 de modificació de crèdits del pressupost de despeses 
mitjançant transferència de crèdit, a les partides que es detallen en l'annex que s'adjunta i 
forma part d'aquesta proposta, corresponent a l’estat de despeses per a l'exercici  2011, 
segons el següent resum: 
 
          ESTAT DE DESPESES                                     ESTAT D’INGRESSOS 

Altes   Altes  
Transferències positives 105.400,00    
Total altes 105.400,00  Total altes  

 
Baixes   Baixes  
Transferències negatives 105.400,00    
Total baixes 105.400,00  Total baixes 0 

 
total variacions despeses 0  Total variacions ingressos 0 

 
TOTAL VARIACIONS   0 

 
 
Segon.- Obrir període d’informació pública, per termini de quinze dies hàbils, als efectes de 
l’examen dels corresponents expedients 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 
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aprovat, donar compte tant a la Generalitat de Catalunya, com als Serveis Territorials 
corresponents de l’Administració Central.” 
 
Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan 
son les divuit hores i quinze minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono fe. 
 
Vist i plau 
L’alcaldessa, 
 


