
 

 

ACTA NÚM. 10/2015

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS, EL DIA  9 DE SETEMBRE DE 2015

 

Badia del Vallès, nou de setembre de 2015

 

El Ple de la corporació quan son les 18:35 hores, 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. Rafael Moya Camarón                            PSC

Sra. Montserrat Jiménez Molina                          PSC

Sr. Josep Martínez Valencia                                 PSC

Sr. Iván Sanz Pérez                                              PSC

Sra. Maria Encarnación Rodrigo Morales           PSC

Sr. Antonio Rodríguez Yañez                              PSC

Sra. María José Granados Martínez                     PSC

Sr. Joaquim Jesús Duran Redondo                      AEB

Sra. María Teresa Carceller Labaleta                  AEB

Sr. Alvaro José Pacheco Comino                        AEB

Sra. Ruth Escolà Sánchez                                    AEB

Sr. Miquel Rodríguez Rosillo                              AEB

Sra. Elisabet Ruiz Romero                                   BeC-E

Sr. José Pérez Jiménez                                          BeC-E

Sra. María Pilar Paz Sierra                                    BeC-E

Assistits per la secretària senyora Carme Coll  Gaudéns que certifica, i  l’interventor 
senyor Raúl López Borras. 

Excusa la seva assistència la senyora Saray Muñoz Contreras.

Una vegada verificada per la secretària  la  vàlida constitució del  Ple, donat que es 
compleix l’assistència mínima d’un terci  del  número legal de membres,  l'alcaldessa 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos a l'ordre del dia.
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1. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2014

Per indicació de l'alcaldessa la secretària llegeix la proposta d'acord.

“I. Identificació de l’expedient

Expedient número 1538/2015, relatiu a l'aprovació del compte general 2014

II. Relació de Fets

1. Atès que, una vegada format per Intervenció, el Compte General de l'exercici 2014, i 
fou informat a la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el 02 de juliol de 
2015.

2. Atès que aquest Compte General restà exposat a informació pública durant quinze 
dies,  als efectes d'examen així  com per la  possible presentació de suggeriments i 
reclamacions, sense que durant l'esmentat període i vuit dies mes, fos presentada cap 
reclamació.

III. Fonaments de dret

1r. D’acord amb l’article 212.4 del, Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

Per tot això, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

Primer. Aprovar el Compte General corresponent a l'exercici 2014 de l'Ajuntament de 
Badia del Vallès.

Segon. Notificar el  present  acord i  trametre còpia de l'expedient  i  del  propi  Comte 
General de 2014 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya”.

A continuació l'alcaldessa dona la paraula a la  senyora  Montserrat  Jiménez Tinent 
d'alcaldessa de l'àrea d'economia i serveis centrals que diu: “Gracias señora alcaldesa. 
Buenas tardes. La cuenta general, es un conjunto de documentos y estados que la 
entidad local tiene que elaborar al final de cada año, para informar sobre la situación 
del patrimonio, es decir, la situación de los bienes y derechos de la entidad local, de su 
financiación  y  de  sus  préstamos  y  deudas  a  final  de  año.  Los  gastos,  ingresos, 
beneficios y pérdidas de la entidad local, durante el año al que se refiere la cuenta 
general. La cuenta general está integrada por las cuentas anuales del ayuntamiento. 
No se limita a ser el  instrumento  que tienen las entidades locales para cumplir  la 
obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de 
manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial  y 
presupuestario.  Por  tanto,  es  el  instrumento  que permite  a  la  corporación y  a  los 
administrados, conocer qué se ha hecho durante un ejercicio presupuestario, y permite 
controlar el uso y el destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de 
fondos  públicos.  Es,  en  definitiva,  un  mecanismo  de  control.  Los  indicadores  de 
nuestra cuenta general son buenos, y tienen una evolución positiva. Cumplimos con 
los indicadores de estabilidad presupuestaria.  Tenemos un nivel  de endeudamiento 
razonablemente bueno, y de ejecución de pagos y cobros. El nivel de endeudamiento 
en estos últimos cuatro años ha bajado de 260 euros con 18 céntimos, en 2011, a 109 
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con  6  céntimos  de  euro  en  2014  por  habitante.  El  resultado  presupuestario  es 
ajustado, es de 344.045, 80 euros. Debemos interpretar el resultado presupuestario, 
como un indicador positivo en la gestión de nuestro presupuesto. Al cierre del ejercicio, 
contamos con un remanente de tesorería de 1.334.197,06 euros. El endeudamiento o 
deuda viva de la entidad es del 13,92%, encontrándose nuestro ayuntamiento, muy 
por debajo del 110% que se establece como límite, y que privaría de la posibilidad de 
apelar a créditos, para financiar operaciones de capital según lo establecido en la Ley 
17/2013,  de 27 de diciembre,  de Presupuestos Generales del  Estado  para  el  año 
2013. Gracias”.

La senyora alcaldessa dona la paraula a la senyora Eli Ruiz, que diu: “És aquí on 
nosaltres diem el nostre posicionament? Si? Vale. Nosaltres com a Badia en comú ens 
abstindrem  en  aquesta  resolució,  i  bueno,  volem  dir  que  s’ha  fet  un  correcte 
compliment de l’estabilitat pressupostària, segons marca la llei, no obstant, creiem que 
nos llama muchísimo la atención el período mínimo de pago, de 144,86 días, que está 
por encima de los 60 días que marca la ley, y también nos llama un poquito la atención 
las  insolvencias  de  744.954,72  euros,  que  son  recibos  de  difícil  cobro,  sobre  un 
presupuesto de 12 millones y medio, en el cual, bueno, hacemos un llamamiento a que 
se  tenga  un  poquito  de  control  y  a  ver  si  podemos  arreglar  esta  situación  de 
morosidad. Y bueno, estas serían nuestras observaciones”.

La  senyora  alcaldessa  dona  la  paraula  al  senyor  Quim  Duran,  qui  diu:  “Gràcies 
senyora alcaldessa.  L’AEB no avalarà aquest  compte general,  i  no ho farà perquè 
mana d’un pressupost que entenem insuficient, en l’elaboració del qual nosaltres no hi 
hem  participat  i  amb  unes  bases  d’execució  fora  del  nostre  control.  Quan  l’AEB 
governi, farà una auditoria externa dels comptes d’aquest ajuntament. Mentrestant, i 
sense  menystenir  la  tasca  d’Intervenció  i  dels  Serveis  Econòmics,  s’espera  que 
l’ajuntament hagi de pagar 4.275.000 euros per aquest exercici anterior, i curiosament 
que el que hagi d’ingressar sigui una quantitat molt i molt similar, 4.300.000 euros. És 
ben curiós. És cert i vostè sap que sóc un ferm defensor d’aquest concepte, la ratio 
d’estalvi net d’aquest ajuntament és del 3%, i en si, doncs podria ser una bona notícia 
si  ens  expliquessin  com  revertir  els  21  anys  sota  mínims  en  aquest  apartat. 
Evidentment, es compleix la legalitat amb els principis d’estabilitat pressupostària i la 
regla de despesa, només faltaria, però és clar, es quadren tècnicament uns comptes i 
fins i tot se’ns diu, doncs que aquest ajuntament té superàvit, i a nosaltres ens recorda 
a aquella comunitat de veïns que té diners al banc, però també té l’ascensor parat, té 
els baixants trencats, i els anti-incendis, els aparells anti-incendis que no funcionen o 
la porteria bruta. Això mateix és Badia i els comptes del seu ajuntament. Gràcies”.  

La  senyora  alcaldessa  diu:  “Gràcies.  Només  per  contestar,  em  preocupa  la  seva 
afirmació de que li sembla curiós que les quantitats puguin coincidir, no sé a què es 
refereix que li  sembla curiós.  Si  vol  dir  alguna cosa,  la  diu,  i  si  no,  pues no deixi 
entreveure coses que poden donar lloc a la imaginació, perquè la imaginació de la 
gent és lliure i pot pensar moltes coses. Espero, desitjo i confio que vostè no vulgui dir 
que ens hem inventat els comptes o que el compte general no correspon a la realitat 
dels  fluxos  econòmics  de  l’ajuntament  i  que  el  senyor  interventor  i  els  serveis 
econòmics s’inventen els números perquè quadrin. Espero que no vulgui dir això, no? 
Si ho vol dir pues ho diu tranquil·lament, explícitament, i no ho deixa entreveure com 
paraules com “curiós”.  “Curiós em sembla que no s’expliquin les coses,  no? Quan 
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s’apel·la a la transparència i a la claredat, un ha de ser transparent i clar en les coses 
que afirma i que diu. Segon, evidentment són uns bons comptes, seria molt pitjor tenir 
un nivell de deute impressionant, per haver estirat més el braç que la màniga, vostè 
també sap perquè hem explicat en moltes i moltes ocasions, no, que nosaltres tenim 
molta tensió de tresoreria, fruit de la mancança de pagament en molts casos de la 
Generalitat, i vostè ho sap perfectament, això ens ha fet que haguem tingut períodes 
d’estalvi obligatori. Vostè hauria de saber ja també que no és el mateix la tresoreria 
que els comptes. Vostè hauria de saber ja, perquè ja porta molts anys en aquesta 
casa, que a vegades es pot tenir un resultat pressupostari positiu, però no tenir diners 
en el banc, perquè són dos coses diferents, i per tant no es pot confondre. Una cosa 
és la tresoreria, una cosa són els diners que tenim al banc, i una altra cosa és com 
tanquen les comptes que són un resultat comptable d’allò que es comptabilitza, i que 
respon evidentment  al  pressupost  que és  el  nostre  compromís  amb la  ciutadania. 
Evidentment això no vol dir tancar un resultat positiu no significa tenir diners al banc. O 
sigui, no digui que tancar un compte general en positiu significa que tenim diners al 
banc però l’ascensor parat. Perquè això vostè ha de saber ja a aquestes alçades, que 
això no és veritat. Per tant, no és el mateix. Tancar un resultat positiu en un compte 
general, que tenir diners al banc. Jo ho repeteixo perquè vostè, normalment, ha fet 
sempre la mateixa argumentació quan no es així. De tota manera, és veritat que hem 
tingut molts problemes alhora de fer front a moltes coses i a moltes necessitats que té 
Badia, però també és veritat que hem passat una època que també vostè hauria de 
saber  que  hem  injectat  molts  i  molts  diners  a  d’altres  programes,  que 
pressupostàriament,  probablement  havien  començat  l’any  amb  una  partida 
pressupostària X, i que per necessitats sobrevingudes, en aquest cas malauradament, 
per efecte de la crisi hem hagut de duplicar i triplicar, com poden ser beques, com 
poden  ser  d’altres  tipus  de  despesa,  no?  que  també  destinen  diners  aquest 
ajuntament. Per tant, em nego a que quedi que han estat 21 anys que no hem fet res o 
que  hem  tingut  diners  al  banc  que  no  hem  gastat,  perquè  això  no  és  veritat. 
Evidentment Badia del Vallès és un municipi amb recursos limitats i que hem intentat 
entre tots fer-hi front reclamant a la Generalitat un sistema de finançament més just 
per la nostra ciutat. El compte general el que reflecteix és que hem gastat allò a què 
ens vam comprometre, hem gastat amb prudència, amb un criteri de prudència, i que 
la  gestió  econòmica-pressupostària  ha  estat  la  correcta.  I  els  indicadors  són  els 
positius. Això és el que vol dir el compte general. No vol dir l’estat de tresoreria dels 
diners al banc. No sé si tenen més paraules. Si, el senyor Duran té la paraula”.

El senyor Duran diu: “Gràcies senyora alcaldessa. Seré molt breu per no cansar els 
veïns que ens han vingut a sentir. Bé, simplement vostè posa en boca nostra, cosa 
que nosaltres no hem dit i bueno, si vostè es confon i necessita alguna apreciació o 
alguna claredat sobre allò que hem dit, doncs no tindré cap problema, i  en tot cas 
perquè dona per sabut que sabem, o que hauríem de saber moltes coses, nosaltres 
entenem  que  vostè  hauria  d’entendre  perfectissimament  el  que  és  una  metàfora. 
Gràcies”.

La senyora alcaldessa diu: “Bé, entenc perfectament el que és una metàfora. Jo el que 
estic és analitzant  el  compte general,  i  el  compte general  són matemàtiques i  són 
números i són resultats. La metàfora en qualsevol cas la plantejarem quan expliquem 
un conte o quan fem discursos retòrics sobre les coses. La seva no resposta entenc 
que no vol dir això que jo podia sospitar que volgués dir amb la seva afirmació. Ja ho 
dic jo que vostè no volia dir això. Doncs passem a la votació”.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 8 vots a favor (PSC), 5 en contra (AEB) i 
3 abstencions (BeC).

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Eva María Menor 
Cantador alcaldessa aixeca la sessió sent les divuit hores i cinquanta minuts, del qual 
com a secretària municipal en dono fe.
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