12/2013
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2013

Badia del Vallès, cinc de desembre de 2013

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:
Sr. Juan Antonio Lancho Aceituno
Sra. Raquel Gracia Peral
Sra. Montserrat Jiménez Molina
Sra. Montserrat Carbonell Rosell
Sr. Antonio Sabariego Guerrero
Sr. Antonio Rodríguez Yañez
Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo
Sr. Juan Carlos Santervás García
Sra. Cristina Fàbregas Moreno
Sra. Montserrat Montañes Navarro
Sra. Antonia Escrivà Castellanos
Sra. Saray Muñoz Contreras
Sr. Rafael Muñoz Contreras
Sr. Eusebio Argueta Chica
Sra. Carme Mateu i Sala
Sr. Raul Ortiz Parra

PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
PSC
AEB
AEB
AEB
AEB
PP
PP
PP
ICV-EUiA
CiU
PXC

Assistits pel secretari accidental senyor Miguel Sánchez Laguna, que certifica i l’interventor
senyor Raúl López Borras.
L’alcaldessa disculpa al senyor Santervás regidor del grup municipal de l’AEB que s’incorporarà
al llarg de la sessió per raons de feina.
Oberta la sessió per la Sra. Alcaldessa i amb el quòrum necessari, es procedeix a resoldre els
assumptes de l'ordre del dia:
I. PART DISPOSITIVA
1.
2.
3.

I.

APROVACIÓ DEFINITIVA PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
(CONTRACTE HARMONITZAT DE NETEJA DEPENDÈNCIES)
APROVACIÓ MODIFICACIÓ QUADRE D’INVERSIONS 2013
APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2014

PARTICULARS

PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ DEFINITIVA PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
(CONTRACTE HARMONITZAT DE NETEJA DEPENDÈNCIES)

PARTICULARS

El secretari llegeix la proposta d’acord.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de PXC que diu:
“Decir que desde Plataforma por Catalunya votamos en contra del servicio de limpieza del
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anterior pleno que se votó pero esto que se presenta hoy aqui en este pleno es porque hubo un
error que detectó la empresa y es para su modificación por lo tanto nos abstendremos.
Gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA
que diu: “En este punto nos abstendremos gracias. “

Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de
l’AEB que diu: “Al Ple del passat mes de juliol el govern municipal del PSC pretenia aprovar el
Plec de condicions per la concessió del servei de neteja, es a dir, les normes per les empreses
que vulguin fer-se càrrec amb aquest servei que avui està a mans de CLECE, de forma
extraordinària a traves d’una pròrroga del seu contracte. La privatització del servei de neteja de
dependències municipals es va iniciar fa mes de quinze anys amb l’argument per part del
govern d’aquell moment del PSC i Convergència i Unió, que les treballadores municipals de
neteja agafaven massa baixes i que una empresa externa garantiria un preu fix. En aquell
moment des de l’AEB vam afirmar que seria a costa de la qualitat del servei i de les condicions
laborals de les treballadores. Ara això es fa evident per a treballadores i usuaris del servei, però
el govern municipal continua amb la idea del servei privat per a seguir retallant despesa al preu
que sigui. Des de l’AEB pel contrari defensem un servei de neteja municipal i no privatitzat i
considerem que la finalització del contracte de l’empresa era el millor moment per a replantejarse aquesta qüestió.
Està clar que la gestió privada de la neteja municipal aquests darrers anys ha servit per
empitjorar les condicions laborals de les treballadores i empitjorar el servei cap els ciutadans. Si
ha de sortir mes barat i a més l’empresari ha de guanyar un marge d’algun lloc ha de sortir la
diferència.
Però a més a més d’aquesta oposició a continuar amb el servei privatitzat de la neteja
l’Alternativa d’Esquerres per Badia va plantejar diferents dubtes sobre les condicions que es
pretenien aprovar. En primer lloc, el plec arribava un any desprès d’una primera proposta del
govern de la que no vam tornar a saber més, ja que van decidir fer una pròrroga a
l’adjudicatària, al comparar aquell document amb l’actual vam descobrir que el plec que ens
van presentar fa un any estava fora de la llei, ja que tot l’articulat es troba redactat sota la Llei
30/2007 de 30 de novembre de Contractes del Sector Públic, que va ser derogada el 16 de
desembre de 2011, es a dir, que es feien treballar amb un document que no era legal.
Curiosament aquest document feia una proposta d’hores de neteja molt semblant a la que a la
pràctica realitza actualment, encara que no s’arribés a aprovar cap canvi de condicions.
La nova proposta es presenta aquest mes de juliol passat ja que al prorrogar-se el contracte un
any mes, per llei ha de sortir a concurs, el concurs de concessió, i ens ho presenten com
sempre a presa i corrent, es allò del “milagro de los panes i los peces” es a dir, que amb un
menor pressupost retallar la despesa el servei serà igual i les condicions de les treballadores
també. Però aquesta no és la realitat tal i com va exposar en el seu moment el nostre regidor
Juan Carlos Santervas, perquè les condicions de les treballadores no son bones privatitzant el
servei, l’Ajuntament paga 13,50 euros a la hora la contracta, i les treballadores cobren 4,66
euros, a més les hores extraordinàries les son compensades amb hores lliures amb el seu
conveni col·lectiu, indica que aquestes hores s’han de pagar a preu d’hora ordinària més el 75
%, es a dir el preu de 8,16 euros. També els ciutadans i ciutadanes perden ja que es reduirien
o es redueixen hores de neteja als edificis municipals, de fet això ja passa ara a més que no es
cobreixen, amb les mateixes hores les baixes de les treballadores l’empresa redueix l’horari de
neteja de les instal·lacions quan i com vol, tot això incomplint les condicions de la contracta
vigent, i es clar, quan les treballadores li diuen a l’encarregat que això és il·legal la resposta de
l’encarregat és: No te preocupes que pronto será legal. I això és el que fa les noves condicions
proposades pel govern segons l’anàlisi del nostre grup, legalitzar una retallada d’hores de
neteja en col·legis, escoles i altres edificis municipals, a més a més d’una rebaixa de les
condicions laborals. Al posar el nostre anàlisi en coneixement de la resta de grups de l’oposició
tots van coincidir, en el seu moment al juliol, en negar-se a recolzar-lo al Ple, amb la qual cosa
el govern va haver de retirar-lo de l’ordre del dia davant la impossibilitat d’aprovar-lo. De
moment vam guanyar temps per debatre aquest tema, i arribem al dia d’avui, arribem al mes
passat on finalment el govern amb inestimables ajudes d’algun partit de l’oposició, aconsegueix
aprovar aquest Plec, un Plec que retalla hores en aquestes dependències, però que és el que
passa, a més de retallar les hores de neteja a les dependències municipals i de retallar les
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condicions laborals de les treballadores, son tant eficients que s’equivoquen al publicar-ho als
diferents butlletins oficials, des de l’AEB com no podia ser d’altra manera votarem en contra,
gràcies.”
Durant la intervenció del Sr. Duran s’incorpora a la sessió el senyor Juan Carlos Santervas
regidor del grup municipal de l’AEB.

L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup municipal de
Convergència i Unió que diu: “Gràcies senyora Presidenta, en primer lloc comentar que a tots
ens agradaria l’augment d’hores i de personal de neteja, també ens agradaria que aquest
servei el fes personal contractat des del mateix Municipi, però no cal que ens reiterem en dir
que hi ha un Reial Decret que ens ho impedeix. El que ara hem de mirar és el que Badia pot
pagar i tots sabem amb els ingressos que comptem. Penso que cap de nosaltres volem una
Badia més endeutada mirem-ho com una mesura transitòria, donada per la contenció de
costos, no cal dir que aquestes mesures de reducció no es fan per caprici sinó per necessitat
gràcies.”
L’alcaldessa diu: “No començarem a debatre el tema del Plec perquè ja ho vam debatre al Ple
passat, ara mateix és la correcció d’una errada.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 7 vots a favor (PSC) 6 abstencions (3 PP, 1 ICVEUiA, 1 CIU, 1PXC) i 4 en contra (AEB) el següent acord:

“El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 31 d’octubre de 2013, va aprovar
l’expedient de contractació harmonitzada dels serveis de neteja de dependències municipals i
alhora, va aprovar el Plecs de clàusules administratives particulars i de condicions tècniques
que regulen el contracte.
En data 14 de novembre passat, es va publicar al BOP l’exposició pública dels plecs durant el
termini de 15 dies i alhora la anunci de la licitació simultània, una vegada havia estat enviat
l’anunci al Diari Oficial de la UE en data de 8 de novembre de 2013. Durant el període
d’exposició pública s’ha presentat escrit per l’empresa Clece, Servei, que reclama la rectificació
i esmena de l’Annex 4 del Plec de Condicions Tècniques particulars per entendre que hi ha
errors a l’annex aprovat i publicat.
En data 18 de novembre, s’ha emès informe per la coordinació de l’àrea d’urbanisme i medi
ambient on s’acredita l’error material i de fet produït en l’annex 4 i també en altres apartats, que
a continuació s’expressen, per causa de no incorporar las darreres variacions d’efectius de
personal i per no incloure les darreres modificacions horàries de nocturnitat i serveis al Plec de
Condicions Tècniques Particulars, respectivament, i que afecten a:
1. Quadre de preus del contracte que ha d’expressar el preu del contracte definitiu de
511.750,23 euros mensuals (IVA exclòs) a la clàusula 41a (preu del contracte).
2. Annex 2, que ha d’incorporar la relació d’hores de prestació que composen l’objecte i
que ha conforma el preu del contracte.
3. Annex 4, que ha d’incorporar les modificacions dels contractes relacionats per
l’empresa contractista CLECE en data 14.11.2013
4. Data i òrgan; que haurà de dir la data d’aprovació definitiva i l’alcaldessa.
Instruït l’expedient d’acord amb els informes de la Intervenció i Secretaria generals de
l’Ajuntament, el que es disposa als articles 1, 114, 159 i concordants del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic;
l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i les facultats del ple municipal conforme la
disposició addicional segona del RDL 3/2011, de 14 de novembre.
S’acorda:
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Primer. Resoldre les reclamacions presentades durant el període d’exposició pública dels Plec
de condicions tècniques particular del contracte harmonitzat de neteja de dependències
municipals de l’Ajuntament de Badia del Vallès i aprovar definitivament el Plec de Condicions
Tècniques Particulars consolidat, que adjunt s’annexa al present acord, i que integra les
rectificacions assenyalades a la part expositiva d’aquest acord, per les raons i motivació
igualment expressades, tot de conformitat amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre i la resta de legislació expressada.
Segon. Convocar de nou el corresponent procediment obert per a l’adjudicació i atorgar un nou
període per a la presentació de proposicions pels licitadors interessats de 40 dies naturals, a
comptar des de la data d’enviament de remissió de la rectificació de l’anunci de licitació al Diari
Oficial de la Unió Europea, de conformitat amb la reducció de terminis prevista a l’article 159
del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i com a millor garantia dels principis que regulen
la contractació pública per a tots els licitadors interessats; i publicar les rectificacions de termini
escaient als diaris oficials i el perfil del contractant.”

2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ QUADRE D’INVERSIONS 2013

El secretari llegeix la proposta d’acord.
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan Antonio Lancho regidor d’economia que diu:
“Básicamente lo que estamos haciendo hoy aquí es recoger todos los recursos económicos
que tenemos destinados al capítulo 6, y reorganizarlo en función de criterios de necesidad y
priorización. Tenemos pendiente un PUOSC, que yo creo que es importante, que viene de la
legislatura pasada ya y que tiene que ser ejecutado dentro del 2014-2015 que es el de
Mediterráneo, y afortunadamente es una de las partidas más importantes con 345 mil euros, la
mayoría de ellos subvencionados vía Generalitat de Catalunya y con una aportación propia
también. Afortunadamente como he dicho tenemos la confirmación del dinero que nos llegará
de la Diputación de Barcelona para el año 2014 de 218 mil euros para el Mercado Municipal y
su entorno, que es otra de las grandes inversiones que vamos ha tener, y yo creo que con esto
más la inversión que se podrá realizar con recursos propios en vía pública es un buen cuadro
de inversiones, gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup municipal de
Convergència i Unió que diu: “Gràcies senyora Presidenta. Aquesta decisió ha d’estar
fonamentada en les necessitats reals d’aquest Municipi, atur, via pública, estalvi, estre d’altres,
en conseqüència considerem que s’ha de tenir molta cura en decidir els diners que destinem a
millorar les nostres infraestructures i els nostres espais públics sense augmentar
l’endeutament, i mantenir la capacitat d’inversió a l’alçada de les circumstàncies.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que diu:
“Gracias senyora alcaldesa. Hace escasamente una semana se nos presentó el cuadro de
inversiones que aprobaríamos este Pleno y durante la mañana de hoy se nos ha notificado
también lo que ha hecho referencia el señor regidor de Urbanismo y Medio Ambiente, sobre las
inversiones el año que viene entorno al Mercado Municipal. Como siempre decimos lo mismo
es que no son las formas para debatir el cuadro de inversiones y no responden a la realidad
que estamos viviendo como ciudad de angustia y de desesperación por los efectos de la crisis.
Es una dejadez del Municipio, y como creemos que esto no es cierto, lo que nos dicen,
votaremos en contra.
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de
l’AEB que diu: “Gràcies senyora alcaldessa. Des de l’Alternativa d’Esquerres per Badia sempre
hem defensat la participació ciutadana com a mínim en una partida tant important com el
quadre d’inversions, i no donarem suport a cap modificació del quadre d’inversions que no
contempli que la ciutadania pugui decidir en que es gasten els seus propis diners. A més, ens
trobem amb la paradoxa que el govern fa dictaminar de forma irregular i com a mínim
heterodoxa, una modificació al mateix temps que transmet la informació a la resta de la
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oposició sense respectar les 48 hores mínimes legals exigibles per a poder dictaminar i que
finalment passi pel Ple municipal. Molt probablement a començaments de 2014 ens tornarem a
trobar debatin la modificació del quadre d’inversions que avui es vol aprovar, gracies.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit
Popular que diu: “Gracias senyora Alcaldesa. Las prioridades y las necesidades en este
Municipio en cuanto a viabilidad pública todos estamos de acuerdo en que son necesarias,
urgentes y de rápida ejecución. El Mercado llevamos mucho tiempo esperando esta concesión
de la Diputación con lo cual bienvenida sea y ya es hora de empezar ha hacer algo en este
entorno, estamos de acuerdo en el cuadro de inversiones, hay que actuar en el Municipio,
porque se esta deteriorando mucho, y como lo que ahora toca es el cuadro de inversiones
nosotros vemos bien la medida y nos abstendremos, gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan Antonio Lancho regidor d’Economia que diu:
“Solamente por dejar algunas cosas claras, yo sí que puedo comprender el posicionamiento de
la AEB en el sentido de decir que una partida como esta puede estar sujeta a un criterio de
participación ciudadana, puedo entenderlo, incluso compartirlo.
Sobre el tema de la legalidad o no legalidad de la votación o el dictamen, ya se explicó en la
Comisión Informativa que tocó, también es verdad que hubo una no votación por parte de la
AEB, también hubo una explicación, cosa que veo que tampoco se ha llevado a fin.
Y luego a Iniciativa, el tema de decir si responden o no responde a las necesidades, es obvio
que la Avenida Mediterráneo necesita una reforma que es un proyecto que se aprobó ya hace
unos años que es por todos conocido, que afortunadamente toca ejecutarlo en el 2014y que
por lo tanto tiene que tener partida presupuestaria para poder hacerlo. Y el tema del Mercado
Municipal y su entorno yo creo que también responde a una necesidad de este Municipio, no es
algo que nos saquemos de la manga. En todo caso no es una necesidad expresada solamente
por parte del equipo de gobierno, es una necesidad expresada por la Asociación de
Comerciantes, por los paradistas del Mercado Municipal, por muchos usuarios del Mercado
Municipal, que también lo reclaman, bueno, puedo entender que se oponga al cuadro de
inversiones, en todo caso lo que no acabo de entender o comprender son las motivaciones,
gracias.”

Sotmesa la proposta a votación s’aprova amb 7 vots a favor (PSC), 4 abstencions (PP, CIU) i 6
en contra (AEB, ICV-EUiA, PXC) el segúent acord:

“Vist el quadre d’inversions annex al pressupost per al 2013 aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en data 26 de juny de 2013.
Atès allò que disposa la legislació vigent, en especial la secció 2a del RD/2/2004, de 5 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 2013.
Vist l’Informe d’Intervenció.
S’acorda:
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 18/2013, 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 2013, segons el següent resum:
ESTAT DE DESPESES
TIPUS MODIFICACIÓ

ALTES

Generació de crèdits per ingressos

207.000,00 €

Crèdits extraordinaris finançats amb baixes

220.009,01 €

Baixes per anul·lació

BAIXES

709.654,67 €
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Totals

427.009,01€

Total variacions despeses

709.654,67 €
-282.645,66 €

ESTAT D’INGRESSOS
TIPUS MODIFICACIÓ

ALTES

Generació de crèdits

BAIXES

207.000,00 €

Baixes per anul·lació

489.645,66 €

Totals

207.000,00 €

Total variacions ingressos

489.645,66 €
-282.645,66 €

Segon.- Aprovar la Modificació del quadre d’inversions i finançament del pressupost 2013
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.

3. APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2014

Per indicació de l’alcaldessa el secretari llegeix la proposta d’acord.
L’alcaldessa dona la paraula en primer lloc al regidor d’Economia senyor Juan Antonio Lancho
que diu: “Traemos para su aprobación la propuesta de Presupuestos para el 2014. A nadie se
le escapa la dificultad de en las circunstancias actuales de hacer este ejercicio de equilibrio
entre ingresos y gastos, entre lo posible y lo necesario.
La previsión de ingresos que hemos realizado, ha sido una previsión prudente, siendo
conscientes de la difícil situación económica que nos afecta a todos y a todas. Esta previsión
es de 11.776.742,74 euros.
El presupuesto de gastos 11.776.742,74 euros que hoy presentamos es una continuación del
actual ejercicio, en el que la contención del gasto no prioritario nos permite hacer el esfuerzo
allí donde es más necesario, ampliando las partidas destinadas ha hacer frente a las
necesidades sociales de los colectivos más vulnerables de nuestra ciudad, sin olvidarnos en
este caso de reforzar las herramientas para poder intervenir en el entorno público de la misma.
Los ejemplos son claros: Ampliación del programa de teleasistencia pasando de los 29.000
euros actuales a los 40.000 propuestos para el 2014. Ampliación del programa de becas de
comedor pasando de los 151.000 euros actuales a los 231.000 euros propuestos para el 2014.
O poniendo un nuevo plan de ocupación con una dotación de 165.000 euros. Así como
creando partidas como son, la creación del programa de auto ocupación, y un programa para la
protección civil, dotadas actualmente con 1 euros en función de las necesidades que se vayan
detectando a lo largo del año.
Con el actual Presupuesto aprobamos la amortización de la plaza de arquitecto por entender
que la organización no necesita de una estructura técnica tan grande, pues no existen grandes
proyectos propios, las dos interacciones que tenemos planificadas nos la realiza el Àrea
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Metropolitana de Barcelona. Cabe recordar que la estructura técnica de Urbanismo creció en
función de las necesidades que hoy ya no se dan ni se darán. Ahora mismo no necesitamos
esta estructura, en cambio sí que necesitamos reforzar la brigada de mantenimiento para
realizar reformas en la vía pública. También amortizamos la de coordinadora de infancia, una
plaza que tampoco es necesaria en este momento y que lleva más de un año sin ocupar.
Como he mencionado antes, para el ejercicio 2014 contrataremos a 4 peones de brigada de
mantenimiento de nuestra ciudad, que nos permitirá tener una brigada de 11 operarios frente a
los 7 actuales, y organizar dos brigadas de mantenimiento, una dedicada en exclusiva al
espacio público y la otra al mantenimiento de los centro municipales.
Hemos dotado una de las plazas de técnico vacante y la hemos destinado al área de Deportes
para poder contar con un técnico o técnica que se dedique en exclusiva a este servicio dada la
magnitud del mismo. Hasta ahora se ocupa una técnica que también lleva el departamento de
Juventud. En definitiva, planteamos una modificaciones en la estructura del personal que
responden mejor a la necesidad de la ciudad. Lamentamos por razones humanas la pérdida del
puesto de trabajo de una de las dos arquitectas, y celebramos la de las cuatro desempleadas
que podrán tener trabajo, pero la única motivación que nos lleva ha hacer estos cambios es la
de la responsabilidad de destinar de la mejor manera posible los recursos que no nos sobran
en nuestra ciudad, a la mejora de los servicios a la ciudadanía que debe primar siempre.
La elaboración del presupuesto no ha resultado sencilla, alcanzado acuerdo políticos que son
siempre difíciles. Quiero agradecer el trabajo realizado especialmente por Convergència i Unió
y el Partido Popular.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de PXC que diu:
“Gracias senyora Alcaldesa, desde Plataforma por Catalunya creemos que estos Presupuestos
2014, vienen a ser iguales que los del 2012, 2013 que ya han demostrado que no han ido muy
bien. Lo único que sí que compartimos es que se hayan incrementado las partidas de becas
comedor, la teleasistencia, pero aún asi nosotros pensamos que estos no son los presupuestos
que necesita Badia ya que no están solucionando los verdaderos problemas que sufren sus
ciudadanos con lo cual nosotros votaremos en contra.
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup municipal de
Convergència i Unió que diu: “Gràcies senyora Presidenta. Des del grup municipal de
Convergència volem incidir que donada la contenció econòmica existent actualment el
Pressupost es veu altra cop afectat per la crisi econòmica, cosa que obliga a mantenir la
contenció de despesa municipal en tot allò que no és prioritari. Un altra factor determinant és la
normativa dictada per l’administració autonòmica i sobre tot de l’Estat que condiciona
notablement el marge de maniobra dels ens locals i la necessitat de complir els objectius de
dèficit del sector públic. Des de Convergència tenim la ferma determinació de preservar els
serveis essencials per atendre a les persones, incrementant algunes de les partides per
assegurar els nivells de cobertura social. Apostem pels ajuts a famílies, al suport a entitats
socials, els ajuts en situació d’emergència social. Les ajudes per la realització d’activitats
extraescolars i els programes per a la gent gran. El Pressupost també volem que contempli la
potenciació dels programes de beques de menjador i de llibres.
Com a segon bloc important de la partida pressupostària, contemplem l’apartat de major
incidència en el funcionament de la ciutat, manteniment i seguretat.
També volem que s’incideixi en garantir la seguretat i millora de l’espai públic. Dotar de
programes d’integració a les escoles i una partida destinada al manteniment. Apostem per la
reactivació econòmica amb accions de foment de l’ocupació, formació i ajuts a la recerca de
feina i el recolzament al comerç local amb diverses accions.
A l’apartat d’igualtat i ciutadania, les accions principals passen per la consolidació de les
assessories formatives i de foment de l’ocupació adreçada a la joventut, i el manteniment dels
programes de reparació a les víctimes de violència masclista. Altres accions son l’ampliació de
l’oferta formativa per la ciutadania i les entitats. Demanem reduir la despesa en el que es pugui
i executar un pla de millora dels ingressos, per garantir la solvència i la sostenibilitat financera
de la institució. Donat que considerem que la majoria d’aquests aspectes es recullen amb les
pressupostos presentats enguany el nostre vot serà a favor, gracies.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICVEUiA que diu: “Gracias senyora Alcaldesa, el grupo municipal de Iniciativa per Catalunya Verds
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Esquerra Unida i Alternativa, votarà en contra de estos presupuestos que hoy se presentan a
debate para el 2014, gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escriva regidora del grup municipal del Partit
Popular que diu: “Gracias senyora Alcaldesa. Los presupuestos de este año para el 2014 están
cargados de situaciones y momentos de los que quiero dejar constancia. Para ello si me lo
permite lo seccionaré en dos partes. La primera es puramente ética y personal, ya que cuando
alguien invade el espacio personal y privado, carece totalmente de ética, y si además
argumenta me lo debes, llama continuamente a mi domicilio, y argumenta que cuando deje la
política lo haga por la puerta grande, que es mi responsabilidad, se hacen comentarios en foros
políticos totalmente absurdos, carentes de sentido y de lógica, porque, se tienen datos para
saber el tipo de concesión menor, como se publica ha hecho el PP? Se nos acusa de
irresponsabilidad política y social. Señores, hacemos uso de la memoria y de las
irresponsabilidades, falta de criterio y ataque social de Iniciativa por Catalunya? Y puestos a
recordar, lo hacemos de la trayectoria y de las peticiones efectuadas por ustedes? A esta
regidora no le falla la memoria, de momento.
El grupo municipal del Partido Popular, se abstendrá en los presupuestos porque se mantiene
e incluso se incrementará si es necesario la ayuda social. Se ampliará la brigada ofreciendo
una viabilidad mejor y planificada, que es necesaria, y no nos valen los comentarios: es que no
lo van ha hacer.
Se llevará a cabo un estudio para plantear la mejora de la recogida selectiva de basuras. Se
colaborará con la asociación de parados de este Municipio recogiendo sus propuestas,
informando, trabajando estrechamente con ellos, creándose una partida para este menester.
Reducción del grupo municipal. Se mantendrá la figura de una arquitecta. Todos habíamos
dicho por activa y por pasiva, que la figura de dos arquitectas en este Municipio no tenía
sentido. (El respeto distingue a determinadas personas.) Se llevará a cabo un informe sobre
coordinadores especialmente en entredicho en esta casa. Habrá una contención del gasto. Si
estas medidas o mejoras son irresponsabilidad política y social, y se entiende que el Partido
Popular es irresponsable por trabajar para el Municipio, quizás algunos deberían de ser un
poco más irresponsables y trabajar más en el Municipio en lugar de hacer juicios de valor
absurdos. Gracias.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Quim Duran regidor del grup municipal de l’AEB que diu:
“Gràcies senyora alcaldessa. Vengan a Badia del Vallès y tómense una relajante taza de café
con leche en la plaza mayor.
No només l’Ana Botella podia haver pronunciat aquestes paraules sinó que les podríem fer
extensibles al màxim càrrec d’aquest Ajuntament convidant a la portaveu del Partit Popular a
negociar els pressupostos, o la portaveu del Partit Popular convidant a l’alcaldessa a fer un
cafetó, tot negociant aquests pressupostos.
El cas és que el Partit Socialista governa aquesta ciutat amb el suport del Partit Popular, i com
diu la dita popular “a los hechos me remito”. Pressupost del 2012, aprovat gràcies a les
abstencions del Partit Popular. Ordenances Fiscals del 2012, aprovades gràcies a les
abstencions del Partit Popular. Pressupost del 2013, aprovat gràcies a l’abstenció del Partit
Popular. Ordenances Fiscals del 2013, aprovades gràcies a l’abstenció del Partit Popular.
Ordenances Fiscals 2014, abstenció del Partit Popular. I arribem al Pressupost del 2014, poden
endevinar que vindrà? Una vegada més abstenció del Partit Popular amb un soci nouvingut, un
soci sorpresa.
Igual que en la reforma exprés de la Constitució que consagra el pagament del deute a les
entitats financeres per sobra d’hospitals, educació, serveis socials, una reforma de la
Constitució que es va coure en 48 hores prenen un café con leche. El Partit Socialista governa
a Badia gràcies a la dreta. I diem gràcies a la dreta perquè el Partit Socialista és incapaç de
tenir en consideració cap de les propostes que li arriben des de l’esquerra, deu ser que li
resulta més còmode. Aquesta sessió plenària és un déjà vu, o si em permeten l’expressió com
el dia de la marmota, és un retalla i enganxa de les dues sessions plenàries del pressupostos
d’aquesta legislatura. Sabem que el govern a explicat que la crisi és molt dura i que els diners
son els que son, i que parem el cop pujant les ajudes socials, que d’altra banda des de l’AEB
celebrem. La qüestió és que aquests pressupostos una vegada més no resoldran els
problemes reals que estan vivint els ciutadans i ciutadanes com l’atur i l’habitatge. I vostès
retallen i enganxen partides adequades a la despesa d’anys anteriors enlloc de comptar amb la
ciutadania i plantejar un canvi radical de model. No seran capaços d’aturar la crisi social que
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viu Badia si no compten amb els ciutadans i es limiten a apagar focs i posar parches enlloc
d’incidir en estratègies per anar més enllà de pagar una beca, un xec menjador y un rebut de la
llum, tota la importància a curt termini per a les persones directament afectades. Només amb
política assistencialista cap Institució podrà fer front econòmicament a les necessitats de
ciutadans i ciutadanes. Ja els hi hem recordat repetidament els ciutadans i també des
d’aquestes cadires l’Alternativa d’Esquerres, però vostès no volen escoltar. Vostès se centren
en el dia a dia, apagant focs sense cap visió estratègica de futur per a la ciutat ni que sigui a
mitjà termini. Vostès se centren en un marc pressupostari previst i posen la calcamonia a sobre
sense saber si el dibuix es tort o si la tinta està sortint del paper, tinta vermella de sang i dolor
dels ciutadans evidentment. Vostès saben que cal un canvi radical en els pressupostos, però
no ho fan perquè son incapaços de fer-ho, igual que son incapaços de gestionar amb solvència
aquesta ciutat i creguin ens dol haver de pronunciar aquestes paraules del govern del nostre
poble.
Necessitem un nou marc pressupostari a totes i cadascuna de les àrees d’aquest Ajuntament.
Però els vicis de gestió adquirits i les seves inèrcies els incapaciten a fer-ho. Quina valoració
tècnica o política fan de cadascuna de les àrees de l’Ajuntament? Cap. On son els estudi
d’anàlisis de costos de qualitat de cada àrea de l’Ajuntament que reclamem des de fa anys i
anys? A vostès no els interessa tot això perquè atempta directíssimament contra el seu cortijo i
s’estimen més pactar amb la dreta, perquè això és el que estan fent, per intentar mantenir un
cortijo que mai va ser seu i que ben aviat hauran d’abandonar perquè els ciutadans els faran
fora per la seva pèssima gestió. Sinó aborden i no ho faran, les reformes estructurals que
necessiten aquesta casa i aquesta ciutat, la crisi i el malestar social se’ls endurà per davant.
Per a nosaltres podria ser molt fàcil dir això de: váyase senyora Menor, o váyase señor Lancho,
però això ja ho faran els ciutadans, i ara avui els hi diem que escoltin el carrer i que actuïn
sense por de perdre la seva cadira, en cas contrari els seus dies estan comptats. Tots els
partits els han recriminat en un moment o en un altra i amb raó la degradació evident de la via
pública de la ciutat en el seu conjunt, vostès no assumiran cap responsabilitat en això, tenim
1800 raons per a votar en contra d’aquest pressupost, tantes com persones aturades hi ha a
Badia. No veiem accions decidides per revertir la situació de les persones aturades,
especialment l’atur juvenil, el de majors de 45 anys i el de llarga durada. El dia de la marmota
recorden? Es igual que l’any passat però pitjor, pitjor perquè els subsidis s’acaben, pitjor
perquè el matalàs econòmic familiar ja no es pot aprimar mes, pitjor perquè les malalties
mentals d’una família que no te ingressos no poden fer sinó créixer i degradar-se. Vostès que
fan pels aturats? A sí, que resulta que ara faran fora a una treballadora i en contractaran quatre
per a la brigada, es a dir quatre contractats menys una persona acomiadada, tres treballadors
més. Tres persones que seran les agraciades aquest 2014 per la grossa del cortijo del Partit
Socialista. Tres persones que suposen el 0,16 % dels aturats de Badia. Aleluya, el Partit
Socialista ha resolt el 0,16 % de l’atur a Badia, a qui hem de felicitar per aconseguir aquesta
gran fita, a vostè senyora Escriva? O a vostè senyora Alcaldessa? No se si se’n riuen de la
ciutadania al temps que prenen el seu cafetó a la plaça Major, però els asseguro que el 99,84
% dels aturats de Badia restants als quals vostès no donen cap oportunitat amb aquest
pressupostos prendran un cafè amb llet o el que vulguin però els seus desdejunis no son ni tant
relaxats ni tant riallers com els que puguin tenir vostès. Que fan per impulsar la creació
d’empreses o el cooperativisme? El passat 27 de juny d’enguany vostès presentaven els
pressupostos de 2013 i nosaltres vam votar en contra perquè vostès no van fer cas de cap de
les cinc propostes que nosaltres plantejàvem a les hores i que continuem plantejant igualment
avui. La primera proposta que fèiem i fem a l’equip de govern és que presenti en temps i forma
aquesta proposta inicial de pressupost. Ens convoquen a una sola reunió extraordinària
d’economia just 9 dies abans del dia d’aprovar-los, es a dir, avui, vostès es pensen que això és
seriós? No menys de dos tres mesos per a poder aprovar uns pressupostos. Però això no els
interessa perquè per aprovar-los ja saben amb quin han de sumar. És cert que ens convoquen
a una segona reunió per abans d’ahir dimarts a la qual només confirmen l’assistència
l’Alternativa d’Esquerres per Badia com a partit d’oposició i a la que declinem anar desprès de
la seva política de fets consumats.
La segona proposta que feia i fem a l’equip de govern, és que elaborin el pressupost amb la
participació dels ciutadans, amb la participació ciutadana. Pel que sembla la participació
ciutadana només els interessa cada quatre anys i passant per les urnes. L’AEB no recolzarà
cap pressupost que no hagi estat elaborat ni que sigui en un mínima part amb l’elaboració de la
gent com els hem comentat en l’elaboració del quadre d’inversions del punt anterior. La tercera
proposta és que un pressupost ha de contemplar un quadre d’inversions, en el punt anterior ja
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hem observat com presenten vostès la documentació i les inversions ha fer. La quarta
proposta, era i és que acompanyin, que s’acompanyi d’un estudi de cost, servei i qualitat de
tots els àmbits de l’Ajuntament, ja ens hem referit abastament a aquest punt amb anterioritat i
no ens estendrem. Aquesta proposta de l’AEB és pot ser la mes important, és la bàsica, és que
sense això no es pot fer gaire cosa.
Anem a veure, Badia necessita un anàlisi de tots els serveis que presta l’Ajuntament per poder
analitzar l’eficiència i la prestació d’aquests serveis, i evidentment podrem veure d’aquesta
manera la relació amb les taxes i els preus que cobren els ciutadans. A veure, aquest servei
que hem costa, com ho estic fent, en quines condicions, quina qualitat estic donant, perquè
estic cobrant un preu, perquè estic cobrant una taxa determinada. Els ciutadans evidentment
paguen. Vostès no saben que costen els serveis, ni analitzen la qualitat prestada al ciutadà, o
almenys no com tocaria. Voldríem fer una menció explicita a com han reduït a la mínima
expressió la targeta de transport de la gent gran i també a la política d’habitatge. En aquest
últim cas el carrer expressat en la Plataforma d’afectats per la hipoteca ja els hi ha passat per
davant en la solució dels problemes en la nostra ciutat. Al nostre entendre és l’avançada del
que passarà d’aquí a 17 mesos a les properes eleccions municipals. Finalment, proposàvem un
estudi complert de les externalitzacions que es fan a l’Ajuntament i un pla per recuperar els
diferents serveis municipals. Nosaltres dèiem al mes de juny que el govern del PSC
suposadament d’esquerres, practica una continuada externalització de diferents serveis a
empreses privades, que calia, bueno avui hem tingut un cas mes, amb la qüestió de la neteja
als edificis municipals, també deia que calia saber quines eren aquestes empreses, quins
lligams tenen amb el govern de la ciutat, i evidentment fer un anàlisi per evitar que no prestin
els serveis a costos superior als corresponents a la gestió directa per part de l’Ajuntament,
perquè externalitzar pot destruir llocs de treball també directes. A més vostès tenen l’obligació
de vetllar per la qualitat dels serveis d’aquestes externalitzacions i no ho fan, tampoc no
haurien de descuidar les condicions de treball de les persones que treballen per aquestes
empreses, però que en definitiva estan prestant un servei públic, sabem que ens diran que
estan molt limitats pel decrets de Rajoy per a la contractació de personal públic, però no
exploren cap mena de pla de recuperació d’aquests serveis municipals. Vostès externalitzen,
dèiem, mes del que privatitza el PP que ja és molt dir. Pensen remunicipalitzar algun servei?
Saben a quan pujaria l’estalvi en el pagament d’IVA a les empreses amb la contractació
directa? Exactament un estalvi d’un 21 % del cost del servei, si aquest 21 % aquest
percentatge li sumem el benefici de l’empresa com a mínim un 10 % per capbaix, dons 21 més
un 10 ja son un 31 % de diners que tens per a fer coses. No se si recorden el lema repetit a les
lluites ciutadanes de “Sí, se puede”, doncs sí, es pot, però no amb les seves polítiques ni
evidentment amb aquest pressupost. Moltes gràcies.”
L’alcaldessa pren la paraula i diu: “Primer demanar, bueno primer felicitar per la inspiració que
ha tingut la senyora Ana Botella en les seves paraules, després manifestar que deixi de
menysprear-me com a persona sempre que es refereix a mi, en temes sobre tot que tenen a
veure amb la meva condició femenina que ja estic una mica farta, Després deixi de menysprear
la nostra feina, un pot dir que no està d’acord amb les propostes que fem, però no digui que en
48 hores prenen un cafè con leche fem uns pressupostos, perquè és menysprear la nostra
feina, almenys fem propostes de pressupostos, ens van emplaçar al mes de juny de 2013 a
treballar des de 0 una proposta de pressupostos, i sempre dic el mateix, vostès sempre
esperen a rebre la proposta de l’equip de govern per després fer les seves propostes, però
evidentment, quadrar un pressupost i l’altre dia ho estàvem comentant és complicat perquè
treure diners i recursos per implementar coses s’han de buscar d’altres llocs i vostè mateix va
reconèixer que això és una feina complicada, amb la qual cosa no menyspreu li demano si us
plau per un tema de respecte personal que no faci un menyspreu constant de la nostra feina.
Pot manifestar el seu desacord, perquè és lícit, evidentment per això estem aquí cadascú de
nosaltres però sense menysprear si us plau.
Després en relació amb els vots d’unes formacions polítiques amb altres, vostè constantment fa
una al·lusió amb el vot del PSC amb el PP, jo puc posar molt més exemples de vegades del
partit de l’Alternativa d’Esquerres per Badia que Plataforma per Catalunya, amb la qual cosa
podem anar ple darrera ple y veure amb qui es vota, amb la qual cosa utilitzar això per
argumentar o determinar un determinat posicionament no ho trobo lògic, un altra cosa es
plantejar que un pugui estar d’acord en el fet que un determinat grup recolzi les propostes de
l’equip de govern, però plantejar com un pacte de no se quin estil o el fet de fer volar el
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fantasma de la senyora Ana Botella en aquest Ple, home em sembla una mica lleig i molt poc
elegant per una persona que vol ser alcalde o que li agradaria ser alcalde.
Després respecte a les polítiques assistencialistes, jo vull fer un altra reflexió perquè el Ple
passat vam estar parlant d’això, de dir evidentment hem de reconèixer tots plegats que una
administració local no pot resoldre un problema tant complicat com el problema que te aquesta
societat, amb la qual cosa, el problema de l’atur en aquest Ajuntament, no el resoldrà aquest
Ajuntament ja li dic jo, exerceixo la responsabilitat que vam demanar el Ple passat, ho dic jo,
aquest Ajuntament no pot acabar amb l’atur, ja ho dic jo, ja no cal que ho digui vostè, vostè
pensa que sí, jo li dic que no. Aquest Ajuntament no pot acabar amb l’atur, pot intentar crear
llocs de treball d’acord amb les seves possibilitats, però no acabar amb l’atur, amb la qual cosa
no ho relacioni, una cosa amb l’altra, perquè tant lleig està dir-lo en positiu com en negatiu, faig
aquesta reflexió perquè ho vam posar damunt la taula per un tema de responsabilitat.
Després, bueno, en fi, apel·lar a determinats apel·latius com cortijeros, perdoni però em sembla
molt poc correcte, i jo les coses que faig les faig encertada o desencertadament, per millorar les
coses, no per mantindre ningun tipus de cadira, ja li puc assegurar, perquè també ho hem
comentat en moltes ocasions que no tinc cap tipus de apego a aquesta cadira, perquè em treu
molts mals de caps com per a prendre-me’l como lo que me mantiene viva y me hace seguir
adelante.
Després vostè comenta que no fem res contra l’atur, probablement no suficient, però portem
dos exercicis pressupostaris continuats apostant per plans d’ocupació, els d’aquest any duplica
els de l’any passat, hem posat 165.000 euros en un pla d’ocupació, amb la qual cosa penso
que encara no serà suficient però en la mesura de les possibilitats fem propostes. Dic
propostes, perquè el fer propostes en grans titulars, s’han de concretar i és molt complicat
concretar, perquè aquestes propostes primer s’han de quantificar, s’han de determinar en
accions, les accions s’han de pressupostar i fixar en el pressupost, evidentment requereix una
feina, una feina determinada.
El tema dels costos. Hi ha estudis de costos, cada cop que s’aproven les Ordenances Fiscals,
ho dic sempre, sabem el que ens costen els serveis, un altra cosa és que podem millorar i fer
estudis d’eficiència, no m’agrada molt aquesta paraula perquè estem en un temps en que la
eficiència ho cobreix tot o ho justifica tot, i em fa una mica de por, però bueno que podem
establir si el cost que temin d’un determinat servei que ho sabem i ho comptabilitzem i està als
expedients de les Ordenances Fiscals però s’han de mirar, s’ha de fer l’esforç de mirar-ho, hem
de valorar el cost del valor afegit i del cost afegit de cadascú dels serveis que donem a la
ciutadania. Podem valorar si el que ens costa el poliesportiu des de la qualitat del servei està
be o està malament, però el que ens costa el poliesportiu si que ho sabem perquè sinó no
podríem posar una taxa a l’expedient de les Ordenances Fiscals. I probablement m’he pres
més cafès amb vostè que amb la senyora Antonia.”
Seguidament l’alcaldessa li dona la paraula al senyor Juan Antonio Lancho regidor d’Economia
que diu: “La mayoría de cosas ya las ha dicho Eva, pero a mí me gustaría puntualizar algunos
temas. En el caso hipotético por ejemplo que cuando los grupos de la oposición, los distintos
grupos municipales de la oposición lícitamente, porque es lícito, se reúnen y llegan a un
acuerdo sobre algún tema, ese acuerdo es negativo? Por el hecho de que sea un acuerdo con
el Partido Popular o con Convergencia? Pregunto. O solamente es negativo i ilícito i casi casi
pecado cuando es el PSC el que consigue un pacto con alguna fuerza política de la oposición?
Cuando nosotros empezamos ha hablar de presupuestos, para poder hablar lo que hay que
hacer es, y entiéndame usted eh? Devolver las llamadas y contestar en muchas ocasiones,
cuando no hay ese feed-back es difícil, es muy difícil, es complicado. Siempre le he dicho lo
mismo, estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta que nos hagan, desde Iniciativa, AEB,
Convergencia, Partido Popular, estamos abiertos a discutirla, pero es que quitando las cuatro
cosas que usted ha dicho ahora mismo, que las ha dicho ahora, yo no las he tenido en mi
mano en estos últimos meses por su parte, entonces, podemos hablar, claro que podemos
hablar, hágame una propuesta, de cosas concretas, puntuales, queremos hacer esto, o
queremos hacer esto otro, pide tiempo para discutir el presupuesto, dénos tiempo para discutir
el presupuesto. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es, lo mismo que decimos en un
despacho, o alrededor de una mesa, decirlo en el Pleno, y viceversa, y así sabemos
exactamente a que estamos jugando, para no despistar a nuestros interlocutores y poder llegar
a acuerdos políticos, que los acuerdos políticos los ha definido perfectamente la señora
Antonia, no hay ningún problema lucir taquígrafos, no hay nada oscuro, no hay nada extraño,
no hay nada diferente, son compromisos políticos, a que llegan organizaciones políticas, con
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un objetivo, que hay que aprobar un presupuesto, bueno, bienvenido.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Eusebio Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EuiA
que diu: “Yo por alusiones me gustaría hacer unas cuantas referencias, mi intervención
principal ha sido escueta, parca, porque yo creía y creo que tal como se han presentado estos
presupuestos tanto el año pasado como este no merecían más tiempo, porque estamos, yo
estoy cansado de tanta prepotencia, de tanta mentira, del equipo de gobierno, con propuestas
y programas que hemos hablado y acordado para hacer. En el presupuesto del 2011 nos
abstuvimos y nos engañaron. Nos engañaron porque nos dijeron de un plan de ocupación que
habíamos pactado, de abrir una partida de temas sociales a la participación ciudadana, y no se
hizo. Y yo pienso que ya no vale la pena, nuestras propuestas las hemos hecho en el 201, en
el 2012, en el 2013, i en el 2014 y sí que están encima de sus mesas, sí que están, luego las
describiré.
Pero por alusiones a ese ataque social a que hace referencia la señora portavoz del Partido
Popular, a mí me gustaría decir, a ver, esa abstención a que yo hacía referencia en el año 2011
pues yo creía que era verdad, yo me lo creí , y me creí al equipo de gobierno en ese momento ,
pero es que ahora, una abstención en este momento, y un voto a favor en este momento, lleva
consigo la firma del despido de dos trabajadoras de esta casa, y la inclusión de otro socialista
para gestionar el polideportivo, un técnico más, y la gestión de otro, eso es lo que lleva a este
pleno, eso es lo que lleva la abstención, el despido, la firma, y usted me dijo el otro día que
estábamos hablando señora Antonia, las líneas rojas que yo no pisaré, no traspasaré es los
cargos de confianza, la señora responsable de prensa y la señora de Recursos Humanos, y
hoy nos llega aún a última hora que es la pregunta que le tengo que hacer a usted señora
Antonia que criterios se han seguido para sólo despedir a una arquitecta y a la otra no, osea
chino chano los metemos en un bote y lo movemos no? Y nos ha llegado este mediodía,
dígame que criterios se han seguido, y su abstención lleva eso consigo, eso lleva consigo, el
despido de esas personas, y su voto a favor también. O
sea que quede claro que las cosas hay que empezarlas ha hablar ya por su nombre, aquí
podemos decir lo que queramos , pero la realidad es esta, estos no son unos presupuestos
cualquiera, no responden a la realidad del Municipio, no responden a las exigencias del
momento. No quiero repetirme las propuestas que se han hecho sobre el tema de ocupación,
aquí no ha habido una propuesta de ocupación clara y real, no ha habido, y por eso nos
pusimos en contra en los presupuestos del 2013, y me podría remitir a las propuestas de
presupuestos que nos han pasado, reducciones en Medio Ambiente, reducciones en Acción
Social y Cultural, una cantidad de reducciones en los presupuestos que yo diría pues no
señores, aquí no, yo me gustaría saber que criterios se han seguido para que a ultimísima hora
se nos diga, es que no en vez de dos una, y podría contestarlo porque esa es la realidad que
lleva una abstención, con una abstención como la suya está despidiendo personas de esta
casa, con una abstención como la suya, y usted nos lo dijo el otro día, las líneas rojas que yo
no traspasaré son estas, y entonces si claro a lo mejor usted también intente incumplir como el
equipo de gobierno, porque me dijo que me llamaría y no me ha llamado y yo no la he acosado
la llamé una vez sólo, y le puse un sms o un whatsapp de esos, le puse para preguntarle como
ha ido el tema, las cosas como son, y eso lo tenemos que decir. Después, mi compañero Jose
que es el que ha publicado el artículo tiene toda la razón, una abstención en este momento es
un acto de altísima irresponsabilidad.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula al senyor Juan Antonio Lancho: “Yo entiendo que el
calor de la discusión nos lleva ha hacer afirmaciones que cuanto menos quiero atribuir a que
no están meditadas, quiero atribuirlo, de todas formas afortunadamente están grabadas, y aquí
se han hecho algunas afirmaciones que son muy duras, se puede decir, existe la libertad de
expresión, los cargos políticos tenemos un margen de maniobra, pero hay ciertas acusaciones
que se hacen públicamente y en sede de Pleno que son acusaciones de delito, que rozan el
delito, señor Argueta, igual tendríamos que empezar ha hacer esas cosas, porque atribuir el
hecho de que una persona que no está ni siquiera contratada, atribuirle una filiación política
pues ya me parece cuanto menos aventurado, agosarat. Si esta el la línea que a partir de
ahora , en la que se va ha trabajar y en la que se va ha ahondar, cada uno se tendrá que hacer
responsable de la misma, y de sus palabras, sobre todo de sus palabras, porque si no, todo no
vale, y la dignidad, el respeto se tienen que mantener, porque la responsabilidad de ejercer un
cargo público no es solamente la responsabilidad de estar aquí, sino también la de nuestra
actuación tanto personal como colectiva con nuestros hechos y nuestras palabras. Y usted

12

aquí, hoy, ha hecho una serie de acusaciones que son muy graves y que ofenden, y fíjese ni
siquiera le voy ha pedir que se retracte, porque se que no lo va ha hacer, o por lo menos no lo
va ha hacer de corazón, consciente de ello, y por lo tanto no merece la pena, y usted ha
marcado aquí una línea importante, y que por lo tanto tendrá que ser responsable de la
misma.”
Seguidament l’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup
municipal de Convergència i Unió que diu: “Gràcies senyora Presidenta. Señor Arqueta en que
se basa cuando acusa a CIU de que por esto se ha producido el despido? Primera pregunta.
En segundo lugar, usted ha hablado conmigo de este tema en algún momento? Pregunto. Lo
ha hablado? Conmigo directamente? O bien usted se reúne con quien y cuando quiere a su
conveniencia? Y deja a CIU a un lado? Y CIU sólo le interesa por su propia conveniencia? Es
así? O no es así? Vale? Así que mucho cuidado con lo que dice, porque esta acusación es
muy fuerte, perdón, el otro día me callé, hoy no me pienso callar, amenazas no, acusaciones y
graves.
Por otra parte, senyor Duran, sap que vol dir el ser soci? Jo si vol li explico, vol dir que hi ha un
negoci en comú entre una o varies persones, jo en aquest cas no tinc cap negoci en comú amb
el PSC ni cap benefici, sap que vol dir ser nouvingut? Si pot m’ho explica, vale? Gracies.”
L’alcaldessa intervé: “Jo vull demanar una mica de respecte per part del públic en el sentit de
que es veritat i per part dels regidors, que hem d’intentar no faltar-nos al respecte, però si hi ha
acusacions i et defenses, el que no pot ser que a un regidor se li permeti dir que un altre estigui
mentint i que l’altre quan es defensa li contestin d’aquesta manera, jo li demanaria una mica de
respecte per les intervencions i sobre tot als regidor també els hi demano una mica de respecte
en las seves intervencions que podem tenir un debat molt acalorat però sense faltar-nos al
respecte si us plau.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Duran regidor del grup municipal de l’AEB: “Jo pensava
que veníem a parlar de política i ha debatre sobre política, no esperava aquestes reaccions.
Començo pel final, a la senyora Mateu, comentar-li que quan un fa servir el llenguatge, una de
les funcions principals del llenguatge és el sentit figurat d’acord? Llavors quan fem servir la
paraula soci ho fem servir en sentit figurat. Respecte a la paraula que ha fet servir sobre
nouvingut, entenem que vostè és una nouvinguda en aquesta cadira, perquè és just després de
l’estiu que ens acompanya. Evidentment el posicionament anterior de Convergència i Unió
distava molt, de fet al Ple de 2013 el seu partit Convergència i Unió va votar en contra dels
pressupostos del 2013 que fins a dia d’avui son els que estan vigents, per tant, sobte aquest
canvi sobtat en el posicionament, en tot cas la paraula nouvinguda era com a regidora d’aquest
consistori.
Intentaré atendre totes les referències que s’han fet i començaré amb el senyor Lancho. Al
senyor Lancho el que li diria és que per cortesia parlamentaria quan s’adreci a la meva persona
parli del portaveu de l’Alternativa d’Esquerres per Badia o en el seu cas parli del senyor Duran,
de la mateixa manera que jo no m’adreço a vostè amb el seu nom de pila. Doncs be, pactar és
negatiu? No! Qui ho diu això? Pactar no és negatiu, nosaltres no hem dit això, nosaltres el que
hem fet és constatar per activa i per passiva que vostès han pactat repetidament amb el Partit
Popular i que de facto això ha suposat l’aprovació dels diferents pressupostos, ja està, això no
és dolent, vostè parli amb qui hagi de parlar per arribar als acords que necessiti aquesta ciutat,
però no son aquests pressupostos. Sobre el tema de contestar o no les trucades, vostè com la
resta de regidors saben que des de l’Alternativa d’Esquerres per Badia que solament disposem
d’un dispositiu mòbil, hem reiterat la problemàtica perquè aquest telèfon no funciona i li vam
reiterar que si us plau quan es volgués adreçar-se a l’Alternativa d’Esquerres per Badia el mitjà
idoni per a la comunicació entre nosaltres no era ni el whatssap ni el telèfon sinó que era el
correu electrònic, per tant si vostè vol contactar amb mi enviïn un correu electrònic i de seguida
mirarem de contestar-li. Les propostes, que parlava de les propostes vostè les te des de fa
mesos, el problema és una qüestió de model. Nosaltres en aquestes cinc propostes hi ha un
model que no encaixa en la manera que tenen vostès de fer els pressupostos de calcamonia,
no quadra, son coses incompatibles, no pot ser, sinó ja estaríem governant junts i no ho estem
fent, be.
I ara vaig cap a la senyora Alcaldessa a la qual sempre que ens adrecem amb ella, ens
adrecem com a primera o principal representant d’aquest Ajuntament, com a primera autoritat
d’aquest poble. Em sembla que des de que ocupem aquestes cadires durant aquesta
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legislatura no li haurem dit ni pel seu nom ni ens haurem adreçat a vostè personalment. Sobre
el tema dels cafès con leche, clar probablement vostè hagi pres més cafès amb mi que amb el
Partit Popular, probablement perquè des de l’Alternativa d’Esquerres per Badia treballem molt
més que el Partit Popular, deu ser per això, ni que sigui això.
I de la resta, del tema menyspreu no nosaltres constatem i donem la nostra opinió sobre la
seva feina i sobre això ja està tot dit. Clar vostè te el problema que ja li hem comentat en
alguna ocasió, que és un problema personal, que pensa que qualsevol cosa que se li diu com a
Alcaldessa li estem atacant com a senyora Eva Menor Cantador, i això és un error que vostè
hauria de saber gestionar millor.
Sobre el tema, que ja l’esperàvem, esperàvem la contrarèplica, el tema de Plataforma per
Catalunya, si el que vostè a volgut dir és que nosaltres ens reunim amb Plataforma per
Catalunya per aconseguir l’aprovació d’alguna cosa? La resposta és que no. No se si vostès
poden dir el mateix amb el Partit Popular i la dreta, i clar, vostès sempre s’omplen la boca quan
el regidor de Plataforma per Catalunya presenta alguna moció i diuen nosaltres per principis
votarem sempre en contra de qualsevol cosa que presenti Plataforma per Catalunya i clar ja ha
arribat el moment de recordar-li que potser Plataforma per Catalunya es va fer famós i va sortir
a tots els mitjans de comunicació quan es va aprovar a la ciutat de Vic, capital d’Osona una
moció per no empadronar als emigrants il·legals, una moció de Plataforma per Catalunya que
va anar endavant gràcies als vots inestimables del Partit dels Socialistes de Catalunya i de
Convergència i Unió vull dir que revisin que fora convenient.
L’expressió del cortijo no és nostra l’hem agafat prestada, no tenim cap mèrit. I finalment
acabant amb el tema de l’atur, clar, jo se que el Partit Socialista no arreglarà l’atur d’aquesta
ciutat, això ja ho sabem, perquè és un problema molt greu, però clar, entre resoldre el tema de
l’atur per un 0,16% dels aturats de Badia i el 100% entre el 0,16 i el 100, jo crec que tenim
moltíssima capacitat de millora, però be ja hem dit que creiem que en fi no saben fer-ho millor,
ja està. Gràcies.”
L’alcaldessa diu: “No entraré a debatre determinats tipus de cosa. Hem sembla una mica lleig
un plantejament que vostè entra en lo personal quan jo no he entrat, he demanat respecte per
una persona que ocupa aquesta cadira que es diu Eva Menor, jo no puc disgregar-me, no soc
una entelèquia, soc una persona que ocupa un càrrec, però soc una persona i demano
respecte, per part d’un altre persona que li agrada que li digui pel seu cognom o portaveu de
l’AEB que també és lícit que ho demani, amb la qual cosa li torno a demanar respecte perquè el
que no si val senyor Duran, el que no si val és tenir una doble cara, perquè això és molt lleig,
perquè la lluita política és una altra cosa, perquè entre d’altres coses tinc ètica, ètica personal i
moral, i si jo dic i faig un plantejament determinat és molt lleig utilitzar-lo des d’una perspectiva
com un bumerang o una granada de mano contra la meva persona, aquest joc s’ha acabat per
part meva aquest joc s’ha acabat perquè si decidim jugar a un joc, ho deixem clar, juguem a
aquest joc, lo que no si val és jugar a un joc.. si, li explico, vostè ara mateix ha agafat un
episodi que va passar en el ple passat en el que vostè em va recolzar humanament com a
persona i ara en aquest ple davant un públic ho ha utilitzat contra mi, i això és lleig, sí, tot s’ho
pren d’una manera personal, el que hauria de fer es prendre’s les coses d’un altra manera per
menysprear un prec que jo he fet de responsabilitat, jo he fet un prec de responsabilitat, quan jo
dic que respecti també ho dic pel càrrec que represento, perquè vostè quan ha contestat el que
jo li he dit s’ha escudat en que vostè es dirigeix a mi com a primera representant de la ciutat y
no com a persona, bueno doncs soc una persona, no soc una entelèquia és el que li vull dir i
demano respecte primer per lo que represento i després pel que soc una persona, simplement,
no perquè tingui la pell fina o coses d’aquestes que es volen dir en aquesta taula.
El tema de la feina, miri vostè ha dit abans un tema que jo no he contestat, el tema de que no
sabem planificar, que no tenim visió estratègica. Portem des de fa dos anys treballant amb una
visió estratègica, fins i tot hem construït, i permeti’m que ho digui, des d’una perspectiva molt
activa una proposta de nou finançament per aquesta ciutat, amb la qual cosa penso que no és
de rebut dir que aquest equip de govern no treballa des d’una perspectiva de visió estratègica.
Una altra cosa es ficar-se amb aquests pressupostos, que no és el que vostès farien... o amb
els criteris d’aquests pressupostos, però no englobar-lo en una feina general com equip de
govern perquè penso que no és just, perquè no és de rebut, perquè aquest equip de govern
treballa, ho pot fer be o malament però treballa i fa polítiques socials, i fa polítiques moltes que
vostès celebren, i moltes que vostès comparteixen. Totes les polítiques que es fan dirigides a
les persones, moltes polítiques de petita infància, moltes polítiques d’infància moltes, polítiques
de joventut, moltes polítiques de foment de l’ocupació juvenil, moltes polítiques d’educació de
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carrer, aquestes polítiques també les fa aquest equip de govern, i aquests regidors que estan
asseguts en aquesta taula, amb la qual cosa no es pot menysprear el treball que fa aquest
equip de govern. Un altre cosa és que es pugui criticar les coses que fa l’equip de govern, però
no tota la política que fa l’equip de govern. I sí, probablement podríem fer-lo millor, però crec
que ho estem fent be, és la nostra perspectiva. Vostès pensen que ho fem malament, perfecte,
ja està, posades les cartes sobre la taula, però això no vol dir que nosaltres no fem res, perquè
hi ha moltes coses que les fem be, el que passa és que no agrada dir les coses que fem be, jo
ho entenc forma part del joc polític, jo no demano que tot el dia estiguin dient lo be que ho fem,
evidentment això no seria una oposició seriem socis de govern, però home que les coses s’han
de posar en el seu lloc i evidentment del 0,16 % al 100 % hi ha tot un ventall i un recorregut i hi
ha coses que estan posades sobre la taula en aquest pressupost, el que pot ser és que no
siguin suficients, però no és pot dir que no es faci res, perquè entre 0 i 100 evidentment hi ha
tot un ventall però no només per dir que sí es fa, si no també per a dir que no es fa res, jo crec
que les coses s’han de dir en la seva mesura.
No entraré en un debat de desqualificacions de veritat que no, perquè no tinc la intenció, però
el que sí que faré per escrit amb comunicació per a tots els grups de l’oposició i probablement
amb moviments ciutadans, és explicar totes les coses que sí que s’han complert de les que
s’han compromet amb Iniciativa, probablement no hagin sigut totes però desmentiré una cosa
que està gravada i és que nosaltres li hem enganyat senyor Argueta, això sí que ho desmentiré
però ho faré per escrit.”
L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Antonia Escrivá regidora del grup municipal del Partit
Popular que diu: “Gracias señora Alcaldesa no he debido levantar suficientemente la mano
para que me viera.
Es fácil hacer valoraciones y llevar por cuenta abstenciones o no abstenciones, pero no lo es
tanto implicarse y trabajar. En el mes de junio, julio, se nos pidió un correo con aquellas
percepciones, con aquello que nosotros quisiéramos aportar a los presupuestos de este año.
En el mes de octubre, el Partido Popular, envió dicho correo con una serie de propuestas,
mantuvo una reunión para valorar aquellas propuestas. Desde entonces hasta el pasado
martes, el de la semana pasada no hemos vuelto ha tener más reuniones sobre el tema de los
presupuestos, pero les puedo asegurar que el lunes por la mañana, martes y miércoles este
grupo municipal ha estado trabajando, incluso un día hasta las 3 de la tarde con el tema de
presupuestos, recogiendo aportaciones, aportando todo aquello que nos había llegado tanto de
la asociación de parados como de otros colectivos, familias y demás. La percepción de la
valoración del trabajo de uno o de otro grupo político es tan amplia como la capacidad de las
personas. Dicho esto no voy ha entrar en contestar las preguntas que se me han hecho
porque creo que en mi primera exposición lo he dicho muy claramente, con lo cual si alguien no
ha entendido, no ha escuchado, no ha sabido entender pues es su problema, y como me
invade ya un espíritu navideño no voy ha hacer más comentarios.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Raul Ortiz regidor del grup municipal de Plataforma per
Catalunya que diu: “Gracias señora alcaldesa. Decir que nosotros ya habíamos dicho nuestro
posicionamiento a los presupuestos que era lo que se estaba debatiendo, pero bueno, como
nombran a Plataforma per Catalunya el tema de si nos votan igual o votan diferente, ha
nosotros nos da igual, está claro que la AEB y Plataforma per Catalunya no comparten el
mismo ideario pero en muchas ocasiones si el mismo sentido común, sí, hay mociones que
vengan de donde vengan es una hipocresía votarlas en contra porque estamos de acuerdo,
eso va por el equipo de gobierno, da igual de donde vengan, sí, sí, es una realidad, cuando una
moción es buena, es buena, nosotros Plataforma por Catalunya, si viene de la AEB, del PSC si
la moción es buena para Badia y la compartimos la votamos a favor no nos importa porque
estamos para trabajar para Badia no para ningún partido político, nosotros tenemos un ideario
creemos y luchamos por el, y no nos vamos ha apartar de nuestro camino, ni vamos ha pactar
con nadie que no lo comparta, pero si tenemos que votar igual que otras fuerzas políticas no
tenemos ningún inconveniente, ni en decirlo, he votado mociones de Iniciativa, he votado
mociones de la AEB a favor, también del PP y algunas del equipo de gobierno, las que
comparto, las que no sin duda votaré en contra como estos presupuestos que para mí son
unos presupuestos fatales.”
L’alcaldessa intervé i diu: “Gracias señor Ortiz, me quedo mucho más tranquila al saber que
usted está trabajando para Badia, sin lugar a dudas, pero mucho más tranquila.”
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L’alcaldessa dona la paraula a la senyora Carme Mateu regidora del grup municipal de CIU que
diu: “Senyor Duran només li volia comentar una cosa, evidentment hi ha hagut un canvi de vot
entre la senyora Marta Figueras i jo només per una senzilla raó, la senyora Marta Figueras es
la Marta Figueras, i jo soc la Carme Mateu, el nostre partit no és assembleari, tenim llibertat de
vot i com a molt si volem ho volem comentar i ells ens assessoren, res més, gràcies.”
L’alcaldessa dona la paraula al senyor Argueta regidor del grup municipal d’ICV-EUiA que diu:
“Brevemente, este grupo poítico municipal de Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i
Alternativa, que yo represento y tengo el honor de representar en esta mesa, queda perplejo
que el nuevo socio del equipo de gobierno osea el Partido Popular ya ha tomado la misma
dinàmica de no contestar a las preguntas como el equipo de gobierno, gracias.”
L’alcaldessa diu: “Pasamos a la votación no sin antes dejarle tranquilo de que no hay ningún
pacto de gobierno entre el PSC y el PP.”
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria amb 8 vots a favor (7 PSC, 1 CIU), 3
abstencions (PP) i 6 vots en contra (4 AEB, 1 ICV-EUiA, 1 PXC) l’acord que literalment diu:
“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 2014, 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
2014 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.
Vist els informes d’Intervenció i Secretaria
Vist l’informe del responsable de l’Àrea de Governació i Serveis Generals referent a l’annex de
personal.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de 25 de novembre de 2013 s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost de l'Ajuntament de Badia del Vallès per a l'exercici
2014, que tot seguit es detalla a nivell de capítol:
ESTAT DE DESPESES
A) Operacions corrents
Capítol I
Remuneracions del personal
Capítol II
Compra de béns corrents i serveis
Capítol III Interessos
Capítol IV Transferències corrents
B) Operacions de capital
Capítol VI Inversions reals
Capítol VII Transferències de capital
Capítol VIII Variació actius financers
Capítol IX Variació passius financers
TOTAL DESPESES

ESTAT D’INGRESSOS
A) Operacions corrents
Capítol I
Impostos directes
Capítol II
Impostos indirectes
Capítol III Taxes i d’altres ingressos

Euros.
4.976.157,42
4.933.408,37
89.500,00
1.251.925,30
0,00
0,00
2,00
525.749,65
11.776.742,74

Euros.
1.870.166,63
5.000,00
2.068.275,00
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Capítol IV Transferències corrents
Capítol V
Ingressos patrimonials
B) Operacions de capital
Capítol VI Alienació d’inversions reals
Capítol VII Transferències de capital
Capítol VIII Variació actius financers
Capítol IX Variació passius financers
TOTAL INGRESSOS

6.753.600,11
1.079.701,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.776.742,74

Segon.- Aprovar les bases d’execució del Pressupost General per a l’exercici de l’any 2014.
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.

Finalitzats tots els assumptes de l’ordre del dia, l’alcaldessa declara la sessió acabada quan
són les dinou hores i trenta-quatre minuts, i per a constància, estenc la present acta. En dono
fe.
Vist i plau
L’alcaldessa
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