Sant Adrià de Besòs, 6 de febrer de 2015
Essent les vuit hores i trenta minuts, a la sala de sessions, es constitueixen,
en primera convocatòria, sota la presidència de l’alcalde, Joan Callau Bartolí,
per tal de dur a terme la sessió extraordinària assenyalada al dia d’avui, els
membres del Ple de l’Ajuntament que tot seguit es diran, assistits per mi
el sotasignat secretari de la corporació, Josep Reverendo Carbonell.
Assisteix també l’interventor, Francisco Javier Martínez Gilaberte.

HI ASSISTEIXEN:
Alcalde:

Joan Callau Bartolí

Tinents d’alcalde:

Pedro Rivero Hidalgo
Filomena Cañete Carrillo
Irene Aldabert González
Ruth Soto García
José Luis Martínez Cardoso
Juan Carlos Ramos Sánchez
Hugo Ferrer Sáez
Gregorio Belmonte Ferrer
Gregorio Camacho Alcalde
Jesús A. García Bragado
Laura Rodera Feliz
Desiree Aguilar Molina
Mireia Hernández Hernández
Xavier Soley Manuel
Menchu Martí Matas
Óscar Marjalizo Hernández
Isabel Marcuello García
Josefa López Navarrete
Josefa Pérez Contreras
M. Dolores Ocaña Jiménez

Regidors:

Vist que assisteixen tots els membres del Ple de l’Ajuntament, el president
obre la sessió.
1. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del pressupost de l'exercici
2015
“Visto el proyecto del Presupuesto General para el ejercicio 2015,
presentado por la Alcaldía-Presidencia, a tenor del artículo 168 del Real
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, y de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Visto el informe de la Intervención de Fondos Municipales.
Atendido que las consignaciones en el Estado de Gastos son las necesarias
para cumplir las obligaciones exigibles y para desarrollar la labor que la
Corporación tiene encomendada, así como para ejecutar los proyectos de
inversiones previstos.
Atendido que en el Estado de Ingresos se han realizado las previsiones en
orden a las Ordenanzas Fiscales en vigor, a lo indicado en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TRLHL, y a la experiencia
reciente, así como a las diversas previsiones transmitidas por los Organismos
Oficiales y a las necesidades de financiación para las inversiones.
Atendido que las Bases de Ejecución del Presupuesto General son las más
prudentes y adecuadas para una buena gestión del Presupuesto.
Atendido que el Presupuesto General no contiene déficit inicial.
Atendido que la plantilla del personal funcionario y laboral se ha confeccionado
siguiendo los principios de racionalidad, economía y eficiencia y se ha
establecido de acuerdo con la ordenación general de la economía.
Atendido, asimismo, que se han incorporado al expediente de tramitación de
los Presupuestos Generales todos aquellos documentos determinados en la
sección primera del capítulo primero del Título VI del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TRLHL, y en el capítulo primero del
R.D. 500/90, y disposiciones concordantes.
Esta Comisión propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes :
ACUERDOS:
1. Aprobar el Presupuesto General del Ayuntamiento de Sant Adrià de
Besòs, con los anexos de los Presupuestos de las Sociedades Municipales
EUSAB, S.A. y Pla de Besòs, S.A., para el ejercicio 2015 según el
siguiente desglose por capítulos:

06.02.2015

3

2. Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General para el ejercicio
2015, las cuales se adjuntan al expediente.
3. Aprobar la plantilla presupuestaria para el ejercicio 2015 del personal al
servicio del Ayuntamiento, comprensiva de todos los puestos de trabajo
reservados a funcionarios y personal laboral, según dispone el artículo
90.1 de la Ley 7/85, con las modificaciones, amortizaciones de plazas y
demás términos que figuran en el expediente. Las retribuciones que se
aprueban en la plantilla del personal del Ayuntamiento de Sant Adrià de
Besòs comenzarán a regir a partir del 1 de enero del año 2015. Los
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importes de las retribuciones básicas y el complemento de destino de los
funcionarios y personal laboral fijo serán los que fija la Ley de
presupuestos generales del Estado para el año 2015.
Se aprueba asimismo las retribuciones de los cargos con dedicación exclusiva
y del personal eventual para el ejercicio 2015, de acuerdo con el anexo de
personal que se adjunta al expediente de presupuestos, y con efectos de 1 de
enero del año 2015.
4. Aprobar que las equivalencias de las aplicaciones entre el presupuesto
prorrogado de 2014 en vigor a partir del 1 de enero de 2015 en tanto no
entre en vigor el aprobado para el ejercicio 2015 y el presente
presupuesto para 2015 se realice por la intervención municipal teniendo
en cuenta la misma denominación o concepto a que haga referencia las
aplicaciones de cada uno de los presupuestos citados o las equivalencias
correspondientes, facultando a la Junta de Gobierno Local para solventar
las discrepancias que pudieran surgir al respecto.
5. Exponer al público, por el plazo de 15 días hábiles, los Presupuestos
aprobados, según dispone el artículo 169 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TRLHL. Transcurrido el plazo
para presentar reclamaciones, si no hubiesen sido presentadas éstas, se
entenderá elevado a definitivo el presente acuerdo sin necesidad de
adoptar otro nuevo acuerdo de pleno.
6. Remitir copia del Presupuesto aprobado y de la plantilla a la Generalitat
de Catalunya y a la Administración del Estado, según dispone el artículo
169.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba
el TRLHL y el artículo 127 del R.D. Legislativo 781/86.
7. Publicar, una vez elevado a definitivo el presente acuerdo, íntegramente
en el B.O.P., el resumen del Presupuesto aprobado, por capítulos, y la
plantilla presupuestaria, así como en el Boletín de Información Municipal,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el TRLHL.”
Defensa el dictamen Pedro Rivero (PSC).
Isabel Marcuello (regidora no adscrita) manifesta.
–

Que a les reunions informatives sobre els pressupostos no van obtenir
tota la informació que buscaven i que van haver d'anar directament als
departaments i als tècnics per tal d'aconseguir-la, i que aquesta manera
de funcionar no la comparteixen.
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–

Que després d'estar al carrer, anar a les reunions organitzades per
l'Alcaldia i d'haver escoltat la ciutadania, volen fer la proposta d'informar
al ciutadà de la manera següent: primer convocar les sessions i facilitar
la informació als ciutadans, ja que s'ha de donar la informació amb
transparència, de manera que la gent pugui donar la seva opinió,
preguntar i fer aportacions; segon convocar una audiència pública on
l'equip de govern expliqui els pressupostos del 2015 , i tercer convocar
un ple a una hora en què la gent hi pugui anar.

–

Que agraeix que, malgrat l'hora, hi hagi públic, encara que sigui perquè
uns tenen interès en unes coses i uns altres en altres.

–

Que la ciutadania de Sant Adrià s'ha despertat, està activa i vol
participar en cada una de les coses, ja que ells els han nomenat
representants democràtics de la seva gestió. Que estan interessats a
saber què fan i on van destinades cadascuna de les partides del
pressupost, però que l'alcalde no els ha fet cas. Que les coses es fan
d'una altra manera.

–

Que és un bon pressupost, perquè, entre d'altres coses, també l'han
treballat elles, però que l'alcalde s'ha equivocat.

–

Que en aquest moment la ciutadania vol saber exactament on va cada
cosa, què es fa amb el diners, com es gestiona. Que li sembla una falta
de respecte cap als ciutadans haver fet les coses com s'han fet no
deixar-los intervenir en el Ple. Que hi hagut temps de fer-ho, perquè a
principi de mandat es va treballar des del departament un nou ROM
perquè algú els ho va encarregar, però que mai ha sortit a la llum
pública. Que amb aquest ROM s'haguessin evitat moltes coses, entre
elles donar la paraula a la ciutadania que és qui els vota i qui els ha
posat aquí.

–

Que per això demana que el pressupost es quedi sobre la taula i que es
convoquin dues sessions informatives per tal que la gent sàpiga de què
s'està parlant, facilitar informació, respondre a les preguntes que els
formulin, convocar una audiència pública de manera que l'equip de
govern pugui explicar-se i convocar un ple extraordinari a una hora en
què hi pugui assistir la gent interessada.

–

Que si això no succeeix el seu vot serà en contra.

L'alcalde diu:
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–

Que la seva idea és tirar endavant el pressupost i cadascú és
responsable de les seves decisions. Que porten un pressupost que
preveu totes les necessitats, fins i tot, les que van demanar les quatre
regidores no adscrites quan eren al govern, que per això creu que són
responsables del pressupost i que cadascú doni les explicacions que
cregui oportunes.

–

Que fer audiències públiques comporta un pressupost i un temps més
llarg d'un mes.

–

Que l'Ajuntament té la capacitat que té i que Isabel Marcuello, que ha
portat una àrea, sap tant les capacitats com el pressupost que hi ha.

–

Que porten anys tancant el pressupost de manera justa en temps i que
és un bon pressupost.

–

Que no hi ha problema que durant aquest mes que hi ha entre
l'aprovació inicial i la definitiva s'informi les entitats i que puguin fer les
al·legacions que creguin convenients, però que creu que ara s'ha de ser
responsable i s'ha de votar.

Josefa López (regidora no adscrita) diu que per la poca informació que té la
ciutadania i per l'argumentació donada per Isabel Marcuello el seu vot és en
contra.
M. Dolores Ocaña (regidora no adscrita) se suma a l'argumentació d'Isabel
Marcuello i diu que votarà en contra.
Josefa Pérez (regidora no adscrita) diu que, evidentment, se suma a
l'argumentació d'Isabel Marcuello i al vot no favorable de Josefa. López i M.
Dolores Ocaña, tret que s'accepti la proposta que ha fet Isabel Marcuello, el
seu vot tant a la proposta del pressupost, com a la forma de presentar-ho a
la ciutadania, serà en contra.
Óscar Marjalizo (regidor no adscrit) manifesta:
–

Que voldria saber perquè hi ha un augment tan gran a l'apartat de
l'eliminació de residus de l'aportació que es fa al Consorci del Besòs de
229,708 €, quan en el 2013 era de 40.000 € i en el 2014 era de 75.000
€.
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–

Que com l'any passat, es pretén adquirir vehicle per a protecció civil, i li
agradaria saber perquè l'any anterior no es va fer.

–

Que respecte a EUSAB, SA, i Pla de Besòs, l'any passat va argumentar
que la xifra destinada a la seva subvenció era excessiva, que li van
respondre que enguany es corregiria, però que li sembla que no s'ha fet i
que es continuen fent despeses que no haurien de ser de la
competència d'aquesta empresa.

–

Que la despesa de l'Escola Bressol és molt elevada. Que no critica la
tasca educativa que es fa, però que tenint en compte el personal que hi
ha i els nens que hi van, i que tenint en compte que la Generalitat deixa
una ràtio superior a la que hi ha en aquesta escola, creu que s'hauria
d'augmentar el nombre de nens admesos sense que això perjudiqui la
qualitat de l'ensenyament que es pugui donar.

–

Que aquest any li ha estat impossible poder estudiar els pressupostos
amb suficient temps, que no té dedicació exclusiva i ha de compaginarho amb una activitat laboral. Que és conscient de la responsabilitat que
té i que no pot enganyar ni a qui li pregunta quina opinió té dels
pressupostos ni enganyar-se a ell mateix.

–

Que no sap com s'ha fet altres anys, però que, per descomptat, l'any
passat no es va fer així i demana que l'any que ve, hi hagi qui hi hagi,
això es rectifiqui. Que tots estan interessats a conèixer les propostes que
aquí es fan i que a la llarga és d'interès de tots que això tiri endavant.

–

Que a causa que les formes en què s'ha procedit aquest any no han
estat les correctes, el seu vot és en contra.

Menchu Martí (PxC) diu:
–

Que agraeix als tècnics municipals i especialment a Pedro Rivero i a
l'interventor l'immens esforç i treball que suposa l'elaboració d'uns
pressupostos municipals.

–

Que el més destacat és el superàvit previst de 4.000.000 €, en superar
els ingressos a les despeses en aquest import, la qual cosa difereix en
gran mesura amb el pressupost de l'exercici 2014.

–

Que els ingressos corrents disminueixen un 3,62% respecte al
pressupostat per a l'exercici 2014, que pujava un 2,08% respecte al
2013.

06.02.2015

8

–

Que l'any passat ja va dir que no li semblava realista en plena crisi i
recessió fer unes previsions d'ingressos per impostos a l'alça, ja que no
es podia esprémer més als veïns. Qua ha vist que aquest any han pres
nota i han fet unes previsions realistes a la baixa, en base als drets ja
reconeguts i liquidats fins a la data en l'exercici 2014, més els previstos
per reconèixer fins al fi de l'exercici un cop acabat de comptabilitzar tot
el 2014 , a tots els apartats d'ingressos s'observen disminucions excepte
en el d'ingressos patrimonials, en què l'increment és d'aquests
4.000.000 €, provinents de la concessió a Mercadona al nou mercat
municipal.

–

Que disminuïxen gairebé tots els impostos directes (IBI un 1,21%, el de
vehicles un 5,88%, la plusvàlua un 11,90%) tal com ella va dir que
havien d'haver fet ja en els pressupostos de l'any passat.

–

Que li estranya que pressupostin una pujada de l'Impost sobre activitats
econòmiques (IAE) d'un 3,53%, ja que no sap sobre quines previsions
l'hauran fet, i que no creu que sigui sobre el vaixell-hotel o sobre els
fallits projectes de dinamització del port esportiu.

–

Que hi ha una disminució important dins de l'apartat dels impostos
indirectes (el de construccions, instal·lacions i obres) d'un 72,22%
respecte la recaptació obtinguda al 2014, i que hi està totalment d'acord
vista la crisi en el sector i que, per descomptat no ajuda res a reactivar
la ciutat, que és el que no van abaixar al ple de les ordenances fiscals tal
com va demanar per reactivar la construcció a la ciutat.

–

Que sí que és realista aquest any el càlcul a la baixa de les taxes i preus
públics d'un 13,88% a causa de la repercussió de la crisi. Que baixa
brutalment de 480.000 a 200.000 € les previsions recaptadores de la
taxa de llicència urbanística, que és una de les que va demanar abaixar
per reactivar l'economia local al ple de les ordenances fiscals.

–

Que lamenta els 245.000 € que aquest any es deixaran de recaptar pel
tancament de les instal·lacions del poliesportiu Ricart (i encara està
esperant veure els pressupostos d'arranjament de la piscina que va
demanar fa mes d'un mes), la baixada de 50.000 € de recaptació de la
taxa de terrasses en via pública, a causa de no voler rebaixar
l'esmentada taxa en un 50% com fa 4 anys de demana.

–

Que li xoca l'augment de 65.000 a 215.000 € en multes per infraccions
urbanístiques.

–

Que al capítol 4 d'ingressos per transferències corrents preveuen una
disminució de 179.423 €, un 1,68%, ja que encara que les aportacions
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de l'Estat (els ingressos per participació en els tributs de l'Estat)
s'incrementen en un 3,05%, i això vol dir que es reben 7.340.000 €.
–

Que diuen que la Generalitat donarà un 15,82% menys que l'any passat
(207.670 € menys). una mica lògic veient com actua el govern. Que la
Generalitat destina per transferències corrents per convenis amb els
serveis socials 56.258 € menys. Que actualment deu a l'Ajuntament uns
4.500.000 €

–

Que veu que no hi ha consignada per part de la Diputació una partida
com la de l'any passat per acció social per situacions d'urgència social
per 78.368,29 €. Que s'ha consignat també als pressupostos la partida
461.16 de la Diputació d'aportacions per a programes de benestar
comunitari per 125.000 € (50.621 menys que el 2014) sense saber del
cert si aquesta aportació continuarà.

–

Que la partida de l'Àrea Metropolitana puja a 183.920 € sobretot en
projectes de foment de l'ocupació.

–

Que hi ha la disminució total també dels ingressos per passius financers
obtinguts al 2014, a causa del préstec derivat del mercat municipal, el
qual ja ha revertit en l'increment dels ingressos patrimonials.

–

Que, sobre els 55.000 € de la Diputació per programes esportius per
remodelar la gespa de l'estadi de futbol, s'haurien pogut destinar a una
altra prioritat, veient l'estat lamentable de les instal·lacions esportives
municipals com els poliesportius Ricart i Besòs, i que el mateix pensa
amb els 11.632 € que l'Ajuntament destinarà la mateixa finalitat.

–

Que amb gairebé 4.000 aturats hi ha altres prioritats. Que ja sap que la
Federació de Futbol ho abonarà a l'Ajuntament una vegada acabat, que
ella no ho hagués fet així, i que no veu la Federació sobrada de diners.

–

Que el superàvit tècnic per a aquest any de 4 milions € s'aconsegueix
destinant aquest diners, que és el cànon de la concessió a Mercadona del
nou mercat, com un ingrés extraordinari del 2015 dedicant-lo a
superàvit, canviant la seva finalitat i destinació i, en comptes d'anar
destinat tal com recollia el pressupost del 2014 a l'amortització
anticipada del préstec de 3.700.000 € per fer les obres del mercat
contractat l'any passat, això es fa segons diuen per atendre el romanent
de tresoreria negatiu i per poder atendre en termini als proveïdors i
creditors. això es pot fer així perquè l'esmentat préstec de 3.700.000 €
contractat el 2014 té fins a final d'aquest any de carència.
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–

.Que, per tant, a partir de gener del 2016 els adrianencs patiran en el
pressupost municipal durant 8 anys els interessos i els pagaments a
realitzar per amortitzar-lo.

–

Que és curiós que aquest any que hi ha eleccions municipals facin
aquesta maniobra per tenir liquiditat a caixa a costa d'endeutar-se una
cop passades les eleccions; a més crèdit per amortitzar en plena crisi
menys despeses socials per cobrir.

–

Que, encara que no consta en aquests pressupostos per ser una
operació de tresoreria i no pressupostària, van demanar al desembre un
crèdit pont de 3.000.000 € a retornar en un any per poder tenir liquiditat
i poder cobrir si cal el dèficit de tresoreria l'Ajuntament, la qual cosa no
deixa de ser curiosa que ho facin aquest any electoral municipal, deixant
hipotecat al nou equip de govern que surti després de les eleccions del
maig, que pot ja no ser del seu color polític.

–

Que, quant a les despeses, hi ha una disminució del 14,27% al total de
despeses pressupostades per 2015, respecte de les pressupostades per
a l'exercici anterior.

–

Que hi ha, també, una reducció important del 38% en l'amortització de
préstecs, respecte la pressupostada a 2014, la qual cosa repercuteix
directament al manteniment del deute financer, per tant, l'administració
hauria de continuar fent esforços tant per renegociar els terminis
d'amortització com la seva càrrega financera, per tot això, els felicita.

–

Que una altra bona notícia és que les despeses corrents (capítol II) ham
disminuït en un 5,14% (625.722 € menys) respecte els del 2014, s'ha
aconseguit una major racionalització de la despesa amb l'objectiu de
reduir despeses innecessaris, aconseguint així una millor utilització dels
recursos disponibles. Que també li consta de les renegociacions dels
contractes a la baixa que s'han fet amb proveïdors i subministradors
(subministraments d'energia, enllumenat públic, clavegueram, neteja
viària, etc.).

–

Que hi ha algunes partides que li produeixen dubtes sobre si no aniran a
detriment de la qualitat de vida al manteniment i conservació de la
ciutat, com, per exemple, la baixada de 170.000 € a 70.000 €
d'infraestructures a la pavimentació de les vies públiques, tenint en
compte que fins l'any passat es donaven diners per pavimentar carrers a
Ancón.

–

Que, com a nota negativa, hi ha la pujada de 19.359 € dels
subministraments de l'aigua del programa de parcs i jardins, que ella va

06.02.2015

11

proposar un sistema de reg intel·ligent per estalviar un 25% d'aigua i li
van van votar en contra.
–

Que les despeses de personal baixen un 0,39% al comparació amb l'any
anterior, però encara així representa un 45,47% sobre el total del
pressupost de despeses, força per sobre del 39% que representava el
2014, que considera molt per sobre del què hauria aconseguir-se en el
desenvolupament de l'activitat.

–

Que s'hauria d'intentar incrementar la productivitat empleat / hora de tot
el personal contractat per obtenir un major rendiment i efectivitat a la
partida pressupostada. Que s'hauria reduir aquest percentatge comparat
amb altres sectors de l'activitat econòmica de l'Estat, que estan vivint
una situació de total contenció i millora en la productivitat de la despesa i
aquí s'excedeix de les ràtios normals i és un greuge comparatiu amb els
sacrificis que han de suportar la resta dels adrianencs.

–

Que un any més l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs és un dels que té
un major percentatge de despeses de personal de tot Catalunya. Que no
pot ser que la plantilla de l'Ajuntament equivalgui gairebé a un 1% de la
població de Sant Adrià, un treballador municipal per cada 100
adrianencs.

–

Que tot això sense sumar el tant per cent dels contractes externs a
empreses que al seu torn subcontracten personal, arribant gairebé a un
48% de despesa de personal.

–

Que cal racionalitzar la plantilla de personal, que és descompensada i
sobredimensionada, és un aparell burocràtic que per res s'adapta a les
necessitats dels ciutadans.

–

Que sobren administratius a segons quins despatxos i cert tipus de
personal laboral col·locat i falten a vegades funcionaris qualificats.

–

Que els felicita, en aquest any electoral, li han fet cas i han augmentat
les 6 places de policia que porta demanant fa 3 anys i sense haver
d'acomiadar a 4 treballadors per fer-ho com li van respondre l'any passat
per no contractar.

–

Que espera que la partida de vestuari per valor de 10.000 € del
programa 1300 de seguretat i protecció civil es destini en gran part a la
compra de les armilles antibales que són necessàries en una ciutat com
aquesta.

–

Que els demana neteja, transparència i honestedat en els plans
d'ocupació públics d'aquesta ciutat que realitzen aquest 2015. Que no
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pot ser que sempre hi hagi casualitats que facin pensar molt, com
l'agraciada que ha pogut accedir a 2 plans d'ocupació en menys de 3
anys amb gairebé 4000 aturats a la ciutat o un afortunat membre de la
plataforma d'afectats per la hipoteca que ha estat seleccionat.
–

Que Eusab i Pla de Besòs només han d'existir si l'activitat per la qual es
van crear genera els beneficis i ingressos necessaris per gestionar sense
subvencions públiques, que no són més que un llast deficitari per als
adrianencs.

–

Que Eusab rep aquest any 398.000 € (120.000 menys que l'any passat)
amb una partida de despeses de personal de 467.985,86 € i ha de fer
front a la gestió del dipòsit municipal, de la grua, de la reparació i guarda
dels vehicles municipals, etc. I aquesta prestació de serveis la podria fer
perfectament l'Ajuntament, per la qual cosa demana suprimir en un 50%
aquesta subvenció.

–

Que Pla de Besós rep una aportació municipal de 203.000 €. ¡ 129.322 €
més que el 2014, amb una partida de despeses de personal de
355.326,73 €, amb un gerent que cobra 111.295,70 €, igual que l'alcalde
de Barcelona, amb un increment del 2%, per sobre de l'IPC.

–

Que li sembla escandalós que, encara que siguin empreses cent per cent
municipals, en regir-se per paràmetres de mercantils els seus empleats
cobrin més que un funcionari municipal que fa la mateixa feina.

–

Que si aquestes empreses es dissolguessin es produiria un estalvi en les
nòmines del personal.

–

Que Pla de Besós va haver de ser rescatada al novembre amb 135.000 €
(d'una partida que havia estat destinada als pressupostos del 2014 i
publicitada a so de bombo i platerets per ajudar a pagar impostos
municipals com l'IBI o la plusvàlua), per les seves quantioses pèrdues i
errors en la seva gestió i una suposada falta de liquiditat. Que parla de
suposada perquè a dia d'avui encara espera que li ensenyin el saldo dels
seus comptes.

–

Que aquestes són les seves polítiques socials, anunciar 200.000 € per a
ajudes que acaben en els comptes de Pla de Besòs tapant el seu buit en
comptes d'ajudes famílies amb dificultats.

–

Que aquesta empresa, segons la LRSAL és una empresa moribunda,
gairebé morta, que no poden seguir alimentant el cadàver malbaratant
uns diners que no els sobren.
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–

Que aquest Ajuntament no pot, per llei, fer aportacions per pagar
despeses comunitàries que corresponen als titulars dels pisos i, per
descomptat, no pot gestionar més ajudes a famílies perquè puguin pagar
els seus deutes amb la pròpia entitat, no és legal, les peticions s'han
derivar i atendre a l'Àrea de Serveis Socials.

–

Que demanar, per tant, la supressió del 100% de la subvenció de Pla de
Besòs i que s'encarregui un estudi per remunicipalitzar aquelles funcions
que l'Ajuntament pugui assumir directament i així s'abaratiran, i molt,
despeses.

–

Que aquesta empresa va lligada a la desastrosa gestió que aquest
Ajuntament i el Consorci de la Mina han perpetrat contra el barri de la
Mina, oblidat i arraconat per a les administracions, la desastrosa gestió
de totes les administracions (Ajuntament, Generalitat, Consorci) en la
resolució del enderroc de l'edifici Venus, ho posa de manifest.

–

Que el Consorci de la Mina no ha fet ni cas a l'informe del Síndic de
Greuges, fins al punt que va a llogar els 236 pisos reservats per al
reallotjament dels afectats del Venus.

–

Que amb aquesta gestió té els veïns en peu de guerra i l'Ajuntament
transferint al Consorci de la Mina 301.000 € per fer i desfer en contra de
la voluntat dels veïns aquest 2015, quan aquesta empresa ni ha remès la
documentació sobre aquesta aportació ni tenen la còpia de la previsió en
els seus pressupostos on hi figuri aquesta aportació.

–

Que amb el Consorci del Besòs passa el mateix: un cementiri d'elefants
ben retribuïts amb diners públics per a algun exalcalde que no vol tornar
a donar classes en col·legis i l'aportació de 211.024 € que li fan, per tant,
demana que es redueixin en un 30% les assignacions als 2 consorcis.

–

Que el llogater del complex esportiu Besòs, concessionat a Fesmes XXI
sense complir amb res de l'acordat no presenta els seus comptes
auditats, no paga els subministraments, no té pla de sanejament, ni res.

–

Que va preguntar a Pedro Rivero perquè s'ha reduït a la meitat la partida
de despeses dels subministraments energètics del complex, i que la
resposta va ser que preveuen aquests despeses durant mig any, que és
el temps que li han donat per equilibrar els seus números i que s'ha
demanat una auditoria econòmica i un pla de sanejament a la Diputació,
i que per tant vol saber perquè han trigat gairebé 3 anys a donar aquest
pas.

–

Que fa una una setmana va demanar una llista dels contractes de
prestació de serveis externalitzats per aquest Ajuntament a empreses,
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durada dels contractes i per quines quantitats. Que no ho va rebre fins
ahir, 18 hores abans del ple, un dels arxius estava bé però l'altre no es
podia obrir, el sistema informàtic de l'Ajuntament no funciona bé
darrerament.
–

Que aquests serveis privatitzats són contractes de molts milers d'euros
del capítol II que en alguns casos han detectat que van a parar a
empreses amigues que al seu torn subcontracten membres de les llistes
electorals dels partits de l'equip del govern, lliurant-se d'aquesta manera
de la tasca de control dels regidors de l'oposició que no poden tenir
accés a la informació, sous i noms dels contractats per tractar-se
d'empreses privades, encara que treballin per l'Ajuntament, com si no
tinguessin bons funcionaris.

–

Que els regidors de l'oposició han demanat en les comissions
informatives diverses vegades, en va, la compareixença dels gestors de
l'empresa privada Encís SCCL, que és reincident en la contractació de
militants del PSC i ICV-EUiA en els seus contractes amb l'Ajuntament,
perquè els doni explicacions sobre aquestes contractacions i la seva
manera de seleccionar personal, però que no els volen donar la
informació ni volen que parlin amb la seva gerència comarcal.

–

Que un cop més els menyspreen i voldria saber què oculten.

–

Que no entén que, sent un dels consistoris que més gasta en personal,
s'externalitzin treballs i àrees, incrementant més una despesa que podria
destinar a partides socials.

–

Que la mesura estrella d'aquests pressupostos "socials d'esquerra", com
els defineixen, és l'increment en 80.000 € de la partida destinada a
atenció individualitzada i domiciliària del programa destinat als serveis
d'atenció social primària, passant de 120.000 a 200.000 €, que aquesta
pujada de 80.000 € es veu superada per la baixada d'un any a un altre
de partides tals com el subministrament de productes alimentaris a més
del 50% (de 74.000 a 35.000 €), per més que li expliqui que si hi ha o
no hi ha excedents d'aliments de la UE

–

Que també desapareixen en aquest programa les partides de la
Diputació nº20130024 de cobertures de situacions d'urgència social
(equip professional) per 60.000 € i la partida de famílies i institucions
sense ànim de lucre del 2014 (2310048000) que passa d'una assignació
de 200.000 € a 1 €, per la qual cosa la pujada estrella no és tal pujada.

–

Que el programa 2310 de serveis d'atenció social primària disminueix a
71.266,32 €, passant d'1.616.206 € pressupostats el 2014 a
1.544.939,68 d'aquest any.
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–

Que també espera que la reducció de la partida per al servei del
menjador de l'escola bressol municipal, a causa del canvi d'empresa, no
repercuteixi a la qualitat del dinar dels nens. Que aquesta regidoria
d'Educació que discrimina per ideologia als nens de l'escola concertada
de les seves ajudes i programes.

–

Que aquest any esperava algun gest donada la proximitat de les
eleccions municipals d'aquí a 4 mesos. Que en aquesta ciutat estan
creixent les bosses de pobres, que gairebé un 24% de la població activa
està a l'atur i sumant-t'hi les seves famílies s'arriba a l'índex d'atur més
alt de tota la comarca, per la qual cosa no creu exemplaritzant que
destinin 54.000 € a 2 assessors polítics i demana que els suprimeixin.

–

Que també vol que es redueixin els 454.600 € anuals que costen, a la
ciutat, els fins ara 10 regidors amb dedicació exclusiva, el límit màxim
permès. Que com sempre ha dit a Sant Cugat, la ciutat dels rics amb
més del doble d'habitants que aquí només n'hi ha 7, per tant, demana
que en suprimeixin dos.

–

Que ja s'imagino que aquí es deu estar millor que tornant a la SEAT, a
donar de nou classes o a la seva funció laboral a esports, però que al
maig hi ha eleccions i tot està obert, i més ara, per tant, no entén que
destini a aquesta partida el mateix que fins ara, les 10 nòmines de
dedicació exclusiva.

–

Que demana que no hipotequin al nou equip de govern que surti al maig
i que els deixin fer el seu cartipàs com vulguin.

–

Que també s'haurien de suprimir els 30.000 € destinats a subvencionar
als grups polítics municipals, que els ciutadans els veuen com a part dels
seus problemes i no com els qui haurien solucionar-los.

–

Que el polèmic programa de cooperació i solidaritat amb 113.556 €
també s'hauria de suprimir, ja que amb 4000 aturats a la ciutat, els
diners que genera aquí s'han d'invertir aquí. Que Sant Adrià no es pot
permetre regalar a fora el 0,7% de la suor dels adrianencs, que si
sobressin diners no li importaria destinar una partida per a necessitats
d'urgència, per a pal·liar la fam, catàstrofes naturals, etc., però que
destinar quasi 19 milions de les antigues pessetes a una escola de joves
per la pau a l'Argentina, a un sindicat “amiguet” de Comissions Obreres
a Guatemala, o a mares solteres d'una ciutat marroquina, no, sobretot
quan hi ha entitats amigues del Consell de Cooperació que encara no
han justificat les subvencions del 2013, presenten rebuts en comptes de
factures, despeses de gestió sense detallar, per tant, els demana una
mica de serietat amb els diners del poble.
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–

Que també demana se suprimeixin els 8.550 € de l'aportació anual
d'aquesta ciutat a les associacions de municipis fins que no estiguin
depurades les responsabilitats penals dels 44 alcaldes imputats de la
Federació de Municipis de Catalunya per cobrar sobresous il·legals.

–

Que els 780.000 € que s'estalviaria la ciutat amb l'eliminació de totes
aquestes partides i reduccions servirien per a cobrir les propostes que
PxC va presentar a l'Ajuntament:

Assignar els 113.556 € del programa de cooperació i solidaritat
internacional a polítiques actives dels següents programes:
. al programa 2310 (servei d'atenció social primària), que malgrat
pujar de 120.000 a 200.000 € la partida destinada a atenció individualitzada
i domiciliària, baixen aquest any les de subministrament de productes
alimentaris de 74.000 € a 35.000 € i desapareixen aquest any les partides
per cobertures de situacions d'urgència social d'equip professional per
60.000 € i 200.000 € de la Diputació de l'2014, per la qual cosa aquest
programa pateix una retallada de 71.266,32 € en comparació amb el 2014.
•

Augmentar en 60.000 € cadascun dels següents programes:
. programa 2411 (plans de col·laboració per foment de l'ocupació): a
polítiques actives d'ocupació.
. programa 2311 (servei i acció social a família, infància i
adolescents).
. programa 2316 (serveis i accions socials promoció gent gran), que
minora la seva dotació pressupostària dels 60.838 € del 2014 als 58.909 €
del 2015.
. programa 2315 (serveis i accions socials promoció discapacitats),
que ha disminuït la seva assignació pressupostària en 20.999 €.
. programa 2317 (assistència a gent gran en situació de
dependència), que ha disminuït la seva assignació pressupostària en 3566
€.
•

–

Que proposa que l'Ajuntament faci un estudi tècnic seriós per recuperar
la gestió de determinats serveis actualment en mans d'empreses
privades, com són els serveis municipals de neteja, la neteja viària, de
parcs i jardins, la gestió de l'aigua, etc. Que són uns serveis
externalitzats carregosos per l'Ajuntament, amb quantitats molt
elevades, com els 868.935 € que paguen a l'empresa de neteja
Multianau o 1.753.313 € de neteja viària de Urbaser, que acaba el mes
que ve.

–

Que cada vegada més ajuntaments barcelonins s'ho estan replantejant i
altres com Vilanova i la Geltrú, Cabrils, etc., ja han fet aquesta
recuperació de la gestió directa dels serveis municipals que havien estat
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externalitzats, suposant un gran estalvi anual i un abaratiment de
costos, arribant a acords amb els sindicats per mantenir el personal i
lògicament s'hauria de prioritzar els adrianencs per contractar.
–

Que ja sap que des de l'equip de govern no consideraran les seves
propostes, les quals va presentar dilluns per escrit, amb esperit
constructiu, s'hi estigui d'acord o no i que van intentar desqualificar-les.

–

Que com cada any els membres de l'oposició no han tingut el temps que
els hagués agradat per revisar, comprovar, fiscalitzar i estudiar amb
deteniment tota la documentació sobre aquests pressupostos.

–

Que el 27 de gener els van passar l'esborrany de la proposta de
pressupostos, quan 6 dies abans al twitter d'un militant d'ICV-EUiA,
publicat el dia 21, sortia una foto dels pressupostos amb el text que deia
que estava estudiant atentament els pressupostos al metro, i els
regidors el van tenir una setmana després. Que el dimarts a la tarda es
va es va convocar el ple i tota la documentació definitiva uns 1000 folis
per estudiar en 2 dies.

–

Que amb aquests terminis no es poden estudiar uns pressupostos de
més de 30 milions d'euros amb serietat i deteniment.

–

Que avui a 6 de febrer, quan a la gran majoria d'ajuntaments se celebra
ple dels pressupostos al desembre, adequant-se així als decrets
pertinents, aquí sempre menystenen l'oposició, perquè tenen majoria
absoluta i els importa molt poc el treball, les aportacions i les propostes
que fa l'oposició, i això es diu prepotència, però que això avui ha canviat,
ja no gaudeixen de la majoria absoluta pels seus propis errors i per
aquesta prepotència de la qual alguns fan gala.

–

Que per aquest raó han convocat el ple un divendres a les 8.30 del matí,
perquè no vingui públic. Que l'equip de govern s'ompla la boca amb la
paraula poble, popular, participatiu i democràcia i furten als adrianencs
poder estar aquí avui participant i veient aquest ple.

–

Que han fet actes preelectorals per vendre aquests pressupostos i
donar-se autobombo a tots els barris, disfressant d'assemblees
informatives i participatives en què no es deixava participar i ara fan
aquest ple d'amagat sabent que avui s'hi juguen molt.

–

Que ja els ha dit abans que amb l'operació dels 4 milions d'euros i el
crèdit subscrit al desembre de 3 milions han hipotecat al pròxim govern
entrant.
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–

Que atesa la situació política actual a Espanya, Catalunya i ara a la ciutat
hi haurà moltes sorpreses. Que aquesta setmana ja n'hi ha hagut una
que incidirà avui en els seus pressupostos que són més del mateix, per
als mateixos, pels mateixos i que el millor que poden fer és prorrogar-los
fins que al maig
i que decideixi l'equip de govern entrant i els
confeccioni al seu gust, que ja no els ve de 3 mesos, i que deixin
participar a tots els adrianencs, de totes les tendències en l'elaboració
d'uns nous pressupostos socials i participatius, amb les aportacions de
tots, que escoltin els ciutadans perquè s'obre ara una nova etapa a la
ciutat. Que fins al maig s'han acabat aquests tics autoritaris de qui es
sap intocable, ha arribat l'hora dels consensos i de la participació de tots,
d'escoltar i de sumar esforços i voluntats.

–

Que vol que li expliquin perquè hi ha una partida destinada a un lavabo
per als treballadors del TMB BUS H14.

L'alcalde diu l'argumentació de Menchu Martí és la prova que sí que hi ha
hagut prou temps per estudiar els pressupostos, perquè sinó no es pot fer
no es pot una defensa com aquesta; és la prova explícita que una regidora
que no té dedicació exclusiva pot estudiar els pressupostos i escriure 40 o
50 fulls.
Menchu Martí (PxC) diu que no li agradat aquesta intervenció de l'alcalde.
Que ella està a l'atur i que hi ha dedicat fins i tot les nits a estudiar els
pressupostos. Que no és normal que dos dies abans s'entreguin mil folis.
Que no tergiversin ni manipulin la situació, ja que ella s'ho ha pogut mirar
bé perquè està a l'atur, cosa que altres no han pogut fer perquè estan
treballant.
Mireia Hernández (CiU) manifesta:
–

Que l'alcalde ha fet un comentari desafortunat, perquè la regidora de
PxC està a l'atur i disposa de totes les hores del dia per estudiar els
pressupostos, cosa que altres membres de l'oposició, que
afortunadament no ho estan, no disposen de totes les hores del dia per
estudiar aquests pressupostos.

–

Que cap any han complert allò que disposa el Text refós de la Llei
reguladora d'hisendes locals que diu que l'aprovació definitiva del
pressupost s'haurà de fer abans del dia 31 de desembre, per tant, ja no
venia d'una setmana ni de vint dies per realitzar el Ple més important de
l'any avui a les 8.30.
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–

Que en aquest darrer mes l'equip de govern va anunciar per la web que
s'organitzaven unes xerrades informatives per tal d'explicar els
pressupostos del 2015, després van canviar i van dir que era per explicar
la gestió de l'equip de govern, cosa que tampoc era ben bé això, i
l'episodi més denigrant de tots va ser quan, a l'última xerrada convocada
fa dues setmanes al ple d'entitats, aquest punt va caure de l'ordre del
dia, per tant, calia enviar els pressupostos a l'oposició el 27 de gener
sense temps material per treballar-los ni estudiar-los.

–

Que de les propostes que li van fer a Pedro Rivero algunes han estat
acceptades i parlades, però que després no s'han pogut treballar i no es
concreten en el projecte de pressupost presentat.

–

Que la informació que van demanar la van rebre ahir a les 14.40 hores,
en un format que només es podia obrir des de l'Ajuntament, per la qual
cosa molta de la informació que han demanat no la saben.

–

Que té la sensació que l'equip de govern no vol treballar els
pressupostos ni amb els regidors que han estat escollits
democràticament pels ciutadans, ni tampoc amb els mateixos ciutadans
de Sant Adrià, que són els propietaris dels diners que ells gestionen.

–

Que en el pressupost 2014 es va fer una operació de crèdit que s'havia
de liquidar amb els 4 milions d'euros que pagaria Mercadona, però al
2015 el seu destí serà sanejar la tresoreria. Que entén i, en part,
comparteix l'operació, ja que sap que la llei obliga a complir uns terminis
de pagament als proveïdors que actualment l'Ajuntament no compleix i
que això condiciona moltes polítiques i aportacions de l'Estat, però que
no entenen que únicament es destinin a millorar la situació de tresoreria
i no s'utilitzi una part per fer inversió. Que és un dels punts, que amb
temps i ben treballats, s'haguessin pogut tractar convenientment,
escoltant les seves propostes, les propostes de l'equip de govern i les
propostes dels ciutadans.

–

Que ja sap que la Generalitat deu 4.400.000 € i que això ofega i dificulta
molts serveis de l'Ajuntament i que el Govern de la Generalitat hauria de
replantejar-se certes despeses i establir un calendari de pagaments als
ajuntaments. Que s'hauria de buscar una solució, un compromís de
pagament o bé tornar a establir uns mecanismes com ara fa dos anys,
quan les diputacions catalanes van avançar una part del deute, però que
tot i així demana que l'equip de govern no difongui a tort i a dret el
deute que la Generalitat manté amb l'Escola Bressol, perquè el cert és
que el deute existeix però que correspon als anys 2011-2012, ja que
les aportacions dels anys 2012-2013 les ha fet efectives la Diputació.
Que creuen que l'Ajuntament té un problema de gestió política amb
l'escola bressol. Que fa tres anys que demanen que s'augmenti la ràtio
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fins a les 94 places que la Generalitat té autoritzades i, fins i tot, van
presentar una moció sobre aquest tema que va ser rebutjada per l'equip
de govern. Que aquestes places signifiquen una ràtio de 8 alumnes per
mestre i suposaria un augment dels ingressos i una disminució en les
taxes que es cobren als pares i l'equip de govern es nega a fer-ho
argumentant que significaria un canvi en el model educatiu, però que
són de l'opinió que introduir aquest canvi no suposaria la fi de l'èxit
d'aquest model.
–

Que, pel que fa a les despeses, creuen que és excessiu que el 47% dels
ingressos de l'Ajuntament es destinin al capítol 1, quan tant l'informe
d'Intervenció com estudis duts a terme per Diputació i altres entitats
supramunicipals xifren la idoneïtat als ajuntaments entre un 30%-35%.

–

Que el pitjor de tot això és que el ciutadà no té la sensació d'estar ben
atès pel personal d'aquest Ajuntament. I que aquesta sensació que té el
ciutadà s'hauria d'imputar als 21 regidors electes, ja que aquest
Ajuntament s'hauria de reorganitzar de manera que donés millor servei
als ciutadans, incrementant el personal en aquelles àrees de govern que
es detecti una major necessitat, com per exemple ja han fet amb Serveis
Socials.

–

Que l'aportació extraordinària que s'ha fet al servei del Centre Obert Les
Fades ha estat una privatització. Que ho recalca perquè els membres
d'ICV-EUiA sempre tenen a punt l'argument de la privatització dels
serveis que fa Convergència, i ha estat aquest govern municipal qui n'ha
feta una, donant la gestió a una empresa externa i recuperant el
personal perquè calia al departament de Serveis Socials. Que estan
d'acord amb el que s'ha fet, però el que s'ha fet és una privatització de
serveis.

–

Que sobre els estudis i treballs que es consignen amb imports de
300.000 €, 75.000 € i 50.000 €, la informació detallada no la van tenir
fins ahir al migdia, per tant, continuen sense saber a quines empreses es
contracta, per quins serveis i amb quin objectiu.

–

Que agraeix a Pedro Rivero la predisposició d'escoltar la seva proposta
sobre els 300.000 € per l'adquisició del vehicle de recollida
d'escombraries, però que no veuen consignat aquest import en un altra
actuació, quan ells van proposar estudiar una primera actuació a la
piscina Ricart o als polígons.

–

Que un altra inversió és la urbanització de la parcel·la R19 de La
Catalana amb un import de 142.207 €. Que és un compromís que van
adquirir amb els cooperativistes, però que no han fet res més. Que fa
temps que demanen que es requereixi responsabilitats a la CONFAVC i la
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estafar els veïns. I que ara aquesta quantitat sortirà de
de tots els ciutadans. Que ja sap que això és un
hi estan d'acord, però que s'han de demanar
a qui les té.

–

Que els crida l'atenció partides com remodelació carril bici a la Rambleta:
1€, rehabilitació de Can Rigalt: 1€, etc., quan porten gairebé 3 anys
dient que hi haurà un sobrant d'inversió que faran servir per Can Rigalt i
per a la Rambleta, i ja no se'ls creuen, perquè tenen 324.000 € d'ajuda
del pack de l'Àrea Metropolitana, del qual encara no n'han decidit l'ús i
que ni tant sols estan consignats al pressupost.

–

Que porten set mesos sense conèixer ni el requeriment fet a MarinaBesòs per l'estat de les instal·lacions, ni la situació de l'expedient de la
situació del Poliesportiu Ricart. Que han demanat en moltes comissions
informatives la mateixa informació i la compareixença dels gerents dels
poliesportius per tal que expliquin la seva situació i la seva gestió. I que
no han obtingut cap resposta ni cap informació. Que creuen que aquesta
ciutat té un greu problema amb la situació dels poliesportius i que com
que és una informació que es porta sol·licitant des de fa més de vuit
mesos avancen que demanaran un ple extraordinari on aquest tema
sigui tractat en presència dels ciutadans i perquè compareguin els
gerents dels poliesportius. Que potser així, abans que acabi la
legislatura, tindran resposta a les seves peticions.

–

Que s'ha de canviar la forma de gestionar la relació entre empreses
municipals i Ajuntament perquè hi ha dues maneres de gestió. La de
EUSAB, SA i la de Pla de Besòs. Que la primera els dóna tota la
informació que demana, cosa que no passa amb la gerència de Pla de
Besòs. Que a més a mes, en el Consell d'Administració d'EUSAB hi són
representats tots els grups polítics i a Pla de Besòs no.

–

Que per conèixer el pressupost de Pla de Besòs han hagut d'anar a la
Secretaria i que CIU és afortunada, ja que Xavier Soley és representant
del Consell Comarcal del Barcelonès al Consell d'Administració del Pla de
Besòs. Que cap regidor d'aquest Ajuntament hi està representat, sent
una empresa municipal on es destinen directament 200.000 €.

–

Que aquesta empresa municipal ha de reformular els seus comptes
davant de la Junta General d'Accionistes ja que els estan enganyant.
Que estan obligant els accionistes de l'empresa a prendre una decisió
sense donar la informació correcta, ja que no aprovisionen
convenientment el més de milió tres-cents mil euros de deute que tenen.
Que es va fer una aportació a finals de l'any passat de 135.000 € per
pagar despeses d'ascensor i manteniment d'edificis. Que el dimecres al

06.02.2015

22

migdia van rebre el detall del destí dels 203.000 € que rebrà de
l'Ajuntament, però que els comptes no són prou clars.
–

Que, respecte del Consorci del barri de La Mina, també han demanat
multitud de vegades a Ple el detall dels 301.000 € que l'Ajuntament
havia aportat. Que els adrianencs han de saber a què es destinen
aquests diners que surten de la seva butxaca, perquè en els seus
pressupostos els consignen com a despesa corrent i en dos anys que ella
ha format part de l'executiu del Consorci representant una administració
no ha aconseguit aquest detall, per tant demana saber en què es gasta
el Consorci aquest diners.

–

Que la forma, el fons, la manca d'informació, de col·laboració i d'interès
els obliga al vot que ara fan, i que aquest any el fan amb una mica més
de dificultats pel que pot arribar a comportar i perquè s'han inclòs
propostes seves, com per exemple, que l'aportació a les beques de
continuïtat educativa s'obriran a totes les famílies de Sant Adrià, perquè
el criteri d'adjudicació es basarà en la renda familiar. Que ha costat dos
anys però que per fi han vist la llum. Que ha costat una moció al Ple que
l'equip de govern va votar en contra. Que encara i així no poden evitar
pensar que és una mesura electoralista i esperen que quan l'equip de
govern vagi a vendre aquesta mesura per reclamar el vot, tinguin
l'honestedat de reconèixer a les famílies de Sant Adrià que durant més
de dos anys se'ls ha prohibit accedir a aquestes beques.

–

Que l'alcalde va declarar que l'aportació de la Diputació per a programes
d'urgència social enguany desapareixien i que no hi hauria l'ingrés de
60.000 € d'altres anys i que, per tant, els 200.000 € d'aportació
extraordinària per a programes urgents els cobriria íntegrament
l'Ajuntament. Que espera que aquestes declaracions les fes perquè
s'apropen temps d'eleccions, ja que el programa d'urgència social de la
Diputació de Barcelona va ser un programa extraordinari, puntual, que
es va posar en marxa al 2013 i cobria els anys 2013-2014. Que tot fa
pensar que als pressupostos de l'any 2015 de la Diputació faran una
reserva de més de 54 milions d'euros per programes d'aquest tipus. Que
aquestes declaracions de l'alcalde mostren un desconeixement de com
cercar recursos que altres administracions ofereixen i que és per això
que s'estima més pensar que aquestes declaracions són provocades
perquè s'apropen eleccions.

Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) diu:
–

Que aquests pressupostos tanquen un període complicat de crisi que va
començar el 2008.
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–

Que són uns pressupostos basats en la responsabilitat, en saber que les
situacions financeres dels ajuntaments i del país són complexes, però
pensant també en les famílies que són les que pateixen més directament
aquesta situació de crisi.

–

Que actualment s'està tancant aquest període de crisis i que aquests
pressupostos seran tancats, o no, en una situació ben diferent. Que
aquest equip de govern al 2011 va preveure aquesta disminució
d'ingressos i que tot i així va fer un pacte de govern on es posava per
sobre de tot les persones, els objectius socials, ocupacionals i educatius.

–

Que les sessions informatives no eren la preparació d'uns pressupostos
participatius, sinó que es van fer per explicar a la ciutadania les
dificultats que pateixen els ajuntaments, ja que des de la transició les
corporacions locals estan mal finançades. Que, des de l'esquerra, sempre
s'havia defensat una distribució dels pressupostos generals dels 33% per
a l'Estat, 33% per a les comunitats autònomes i del 33% per als
ajuntaments, però que aquests mai han passat del 13% en l'atribució
dels pressupostos generals de l'Estat, i que amb totes aquestes
dificultats els ajuntaments han hagut de donar resposta a totes aquestes
mancances.

–

Que són conscients que amb aquests pressupostos es tanca un cicle per
a ells i que s'han volgut fer sense collar la ciutadania i sent responsables
amb el futur.

–

Que si no hi ha inversió és precisament perquè no han volgut ser
electoralistes sinó que han triat invertir en les persones i no en les
pedres.

–

Que fa anys que donen suport a les persones, a totes, però sobretot a
les més dèbils i per això és important aprovar aquest pressupost, ja que
cobreix tot allò que els han demanat: cobreix el 100 % de les demandes
d'assistència domiciliària; incrementa les beques per la continuïtat
educativa; manté les beques menjador, etc.

–

Que si aquest pressupost no s'aprova no passa res, perquè es pot
prorrogar l'anterior que ja era social.

–

Que les qüestions d'emergència s'aniran cobrint durant els propers
mesos. Que l'oposició, que va des dels que es diuen d'esquerra fins a
l'extrema dreta, es pot aliar avui però que espera que no passi i apel·la a
la seva responsabilitat.

–

Que amb aquests pressupostos s'abonava el 25% de la paga extra que
el PP va treure als funcionaris, però que ja no sap si hi ha pròrroga si es
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podrà abonar o no, però el que està clar és que si s'ha de moure alguna
partida pressupostària d'un pressupost prorrogat, no serà la de personal.
I que si hi ha una previsió de 5 places de policies ara quedarà congelat,
igual que quedarà congelada la qüestió del cooperativistes.
–

Que EUSAB, SA per a ells és una alerta i que en el Consell
d'Administració van votar en contra dels seus pressupostos i ja han
exposat en aquest Ple que el gerent que hi ha no és el millor per aixecar
una empresa i que malgrat la confiança que diposita en ell l'alcalde, li
torna a demanar que el destitueixi per incompetent.

–

Que una de les parts més importants de la política social d'aquest
Ajuntament és la d'habitatge. Que l'afirmació que Pla de Besòs està en
fallida a causa d'una mala gestió és mentida. Que és cert que l'oposició
demana informació des de fa temps, però han pres la decisió de no fer
res, ja que no serveix de res donar els números, ni donar explicacions,
etc. per dir el mateix. Que és una pèrdua de temps, perquè ja es va
explicar tot això al mes de novembre, que l'aportació és més gran de la
prevista a causa de la morositat que hi ha en l'abonament dels lloguers
socials i que al barri de la Mina la gestió de les comunitats de veïns les fa
Pla de Besòs, però que no és a causa d'una mala gestió, sinó a la
morositat que hi ha. Que tota aquesta informació se li va donar a CIU,
però que tampoc no li ha agradat. Que el tema de la despesa de
personal és recurrent, ja que a Pla de Besòs suposa un 31% sobre la
despesa total, cosa que a EUSAB, SA és d'un 49%, i aquí s'està dient
que la gerència de EUSAB, SA, funciona perfectament, i Pla de Besòs és
un desastre, quan està treballant amb menys personal i menys recursos
econòmics que l'altra empresa municipal.

–

Que Pla de Besòs és una empresa equilibrada que no ha d'afrontar
pèrdues sinó una situació de morositat i que, davant d'aquesta situació,
el que no farà l'actual equip de govern és fer fora a aquesta gent, que
potser ho farà el proper i els deixarà al carrer i no s'ocuparà de les
comunitats de veïns, però que aquest equip de govern intentarà que
aquesta gent tingui una vida digna en aquests habitatges socials.

–

Que quant a l'escola bressol, es parla de dos models diferents. El de CiU
amb reducció de les aportacions despesa corrent a escoles i instituts,
augment de la ràtio i disminució de professorat, i un altre el model que
aquí s'aplica que és un model d'èxit i que no passa per la saturació d'un
centre, sinó per una ràtio de qualitat educativa. Però que CIU fa servir el
tema de l'escola bressol i la gestió d'ell com a excusa per votar en contra
del pressupost. Que és més fàcil dir això que demanar a la Generalitat
que pagui, perquè si bé és cert que s'ha pagat una part, també és cert
que ho ha fet la Diputació amb els seus diners, amb els diners locals que
es podrien haver fet servir per altres coses, però com que a la Diputació
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hi ha majoria de CiU han pactat entre ells que es pagui així per tal de
que els ajuntaments no obrin boca. Que als pressupostos de la
Generalitat 2015 l'import per a escoles bressol i escoles de música és
zero, que és el pressupost que volen aprovar CiU i ERC.
–

Que, sobre el Consorci de la Mina, Mireia Hernández, encara que ha
format part de la Comissió Executiva, continua demanant la mateixa
informació que ja demanava quan tenia els mateixos documents que ell
mateix, la secretària de Benestar i Família, l'Ajuntament de Barcelona i la
Diputació.

–

Que votar en contra d'aquest pressupost per aquest tema no és més que
una excusa i treure així rendiment polític i no ajudar la ciutat.

–

Que volen fer una crida a la responsabilitat , que aquests pressupostos
es poden votar a favor perquè són socials, baixa el deute, són
responsables i que si no s'aproven, no passa res perquè els del 2014
també eren socials i també eren uns bons pressupostos.

–

Que una altra cosa són les qüestions partidistes o els projectes de futur,
però que un projecte de futur que vota en contra d'un projecte social, no
sap si és un projecte de futur, d'esquerres, que és el que necessita
aquesta ciutat.

Jesús A. García (PP) manifesta:
–

Que Gregorio Belmonte ha dicho que el PP es quien ha retirado la paga
extra, que no ha sido el PP sino el Ministerio.

–

Que ahora el equipo de gobierno ha intentado, mediante una coacción,
pasar la culpa a alguien porque estos presupuestos no se van a aprobar,
pero que será de los que gobiernan que tenían una mayoría suficiente y
si la han perdido ya sabrán porque.

–

Que desde que el PP gobierna el Estado lo que intenta es corregir los
desvíos presupuestarios que ha habido para intentar volver otra vez al
crecimiento económico y salir de la crisis.

–

Que por parte de este grupo ha habido voluntad de negociar estos
presupuestos para poderlos aprobar, mucho antes de que hubiera
borradores, básicamente con una línea de actuación que es la policía
local.

–

Que lo que hace falta es rejuvenecer la policía. Si se quiere apostar por
un modelo de ocio nocturno se necesita un concepto completamente
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diferente de policía local, no puede haber dos el fin de semana
funcionando en la ciudad si hay eventos multitudinarios de gente y
cuando se les obliga a trabajar y contenerles las horas extras hay que
cambiarles el chip.
–

Que no les ha quedado claro que esas cinco plazas vayan a ser
convocadas durante este año por la ley de estabilidad presupuestaria.

–

Que no se llega a la ley de estabilidad presupuestaria porque el gran
problema de este ayuntamiento es la tesorería y no se puede seguir
prolongando.

–

Que hay que aumentar la recaudación. Que el Estado les permite
articular un mecanismo como es aumentar el IBI.

–

Que otra opción es reducir el gasto y ahí viene la dificultad para saber
que gasto se debe recortar.

–

Que en algún punto está de acuerdo. Si la escola bressol, la de música,
etc., para adaptarse a la ley de estabilidad presupuestaria implica que al
final haya que seguir transmitiendo al ciudadano el coste del servicio, y
por otro lado tienen un problema demográfico, que tengan un relevo
generacional, pues tendrán que fomentar que la gente pueda plantearse
tener hijos sin pensar que no puede. Que los servicios públicos tendrán
que estar al alcance de todos.

–

Que a las empresas municipales se les hacen aportaciones, por tanto,
culpabilizar a un gerente o a otro de responsabilidades si se ha de
culpabilizar a uno se ha de culpabilizar al otro y ambos intentan hacer su
gestión de la mejor manera posible en el contexto actual, que lo ideal
sería que este Ayuntamiento no tuviera que realizar aportaciones a
ninguna de las dos.

–

Que el mal principal de Pla de Besòs son los impagos y la morosidad
altísima que hay, y esas son decisiones que han de tomar, que ellos
como junta de accionistas poco pueden hacer, solo pueden tomar una
decisión de que actuaciones realizar los que gobiernan para corregir
este desfase.

–

Que en cuanto a EUSAB, se podrían estudiar otro tipo de fórmulas como
pueden ser invitar a la iniciativa privada, aunque entiende que por parte
del equipo de gobierno teniendo unos socios de gobierno que son
contrarios a la privatización aunque luego lo hagan de otra manera para
aquellas políticas ocupacionales, para colocar personas afines o
simpatizantes, es un tema un poco discutible.
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–

Que la becas de continuidad, el 0,7%, la cooperación internacional está
muy bien, pero que no es competencia suya, que no pueden estar
supliendo esta competencia, porque sino al final desatenderán las suyas
y las que es su obligación.

–

Que no queda bien que les hagan chantaje emocional para aprobar este
presupuesto, si no se aprueba allá su responsabilidad, que por su parte
ha habido voluntad de acuerdo y de acercamiento, que si no la han
conseguido a partir de ahora tendrán que intentar irla consiguiendo en
temas puntuales.

–

Que una vez se entregue el mercado municipal Mercadona podrá hacer
la disposición de los cuatro millones de euros prácticamente desde que
se inició el plan de saneamiento de esta ciudad que al final ha sido una
operación para poder ir pidiendo crédito, y ahora está claro que el único
fin de estos cuatro millones debe ser cumplir con el gasto corriente y así
reducir la presión que tiene la tesorería, porqué si no no se cumplirá la
ley de estabilidad presupuestaria, no se podrán convocar las policías,
etc.

–

Que la finalidad de esta ley es cumplir otros mandatos que se han
tomado entre las grandes fuerzas políticas, que son las que le permiten
darle credibilidad al país.

–

Que ahora responsabilizan a la oposición de las irresponsabilidades de
presupuestos anteriores, porque los de ahora los definen como reales y
ajustados, pero le gustaría saber que eran los anteriores, por tanto, en
algún momento hay que acometer y reducir aquellos desequilibrios que
se tienen en el Ayuntamiento, porque a pesar que digan que son un
municipio poco endeudado, los problemas de tesorería están allí.

–

Que si la Generalitat estuviera centrada en lo que tiene que estar
centrada que es en cubrir estas situaciones y desencallar esta situación y
no estar en constituciones y en otros temas seguramente acabarían de
resolver este problema con las corporaciones locales, que es mucho más
prioritario que aventuras que no saben a donde van a llegar.

Pedro Rivero (PSC) contesta:
–

Que aquests pressupostos són responsabilitat de l'equip de govern.

–

Que en aquests vuit anys han passat dificultats en l'àmbit econòmic per
poder donar resposta a totes les necessitats que han anat sorgint i això
els ha fet adquirir certa experiència amb el treball d'anar situant-se en
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funció de com evolucionava l'economia i els passos endavant que donava
la crisi.
–

Que una de les previsions que tenien era que aquests pressupostos es
prorroguessin. Que sabien que la possibilitat existia, però que no cal que
es preocupin perquè les coses sensibles de veritat ja s'ho arreglaran per
cobrir-les i si en queda alguna especialment sensible que no tenen forma
de fer-ho no dubtaran a demanar ajuda a l'oposició..

–

Que els tres mesos que queden tiraran endavant i asseguraran que les
coses importants i substancials estiguin cobertes.

–

Que no tenen una despeses de 35 milions d'euros, sinó que és de
29.867, és a dir, que hi ha una diferència de gairebé 6 milions d'euros.

–

Que no es poden confondre termes com crèdit pont, crèdit de caixa,
amortitzacions, que són elements totalment diferents i això al final no
suma al deute total.

–

Que la partida de recollida pneumàtica fa referència
existeix per fer la recollida al barri de la Catalana,
gestió i el servei. Que aquest conveni és progressiu
que s'han anat ocupant els pisos de la Catalana la
variant.

–

Que el vehicle de Protecció Civil es va comprar el 2014 però encara no
s'ha facturat perquè no s'ha entregat perquè ha de portar un
equipament especial.

–

Que hi ha un desequilibri de caixa important perquè a hores d'ara estan
pendents d'ingressar a caixa uns 13 milions d'euros, i aquesta és la
causa del desequilibri de caixa. Que quan ells fan la previsió del
pressupost, també la fan de com pot evolucionar d'aquest desequilibri,
perquè si va a pitjor, arribarà un moment que no els permetrà funcionar.
Que, malauradament, des que dipositaria i intervenció els passa
l'informe de la previsió del desequilibri de caixa de 2015, tot indica que
serà més gran, perquè les administracions que els deuen diners no hi ha
previsió que ho paguin, per la qual cosa, arriba un moment que si el
desequilibri de caixa es fa més gran ja afectaria directament els serveis,
que no podrien pagar coses importants i que no es podria, per exemple,
pagar la nòmina, que per tant, ells tenen l'obligació de calcular tot això i
esmenar-ho com puguin.

–

Que amb els quatre milions de Mercadona la idea era amortitzar crèdits,
però el desequilibri de caixa va augmentar perquè no hi ha cap previsió
que s'ingressi més si no al contrari, que continuaran sense pagar-los el

a un conveni que
que recull tant la
perquè a mesura
quantitat ha anat
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que els deuen, aquest superàvit de caixa s'ha de dedicar a cobrir el forat
perquè sinó arribaria un moment que no podrien pagar.
–

Que els agradaria poder derivar part d'aquest diners a inversió, i a més
dedicar-los a plans de promoció d'ocupació, però que ara no es poden
comprometre a res, si al juny, tal com preveu intervenció, el desequilibri
de caixa augmenta, no hi hauria capacitat de reacció, amb la qual cosa,
aquests diners es faran servir per provisionar aquesta situació, perquè el
que els interessa i volen és que els serveis de primera necessitat no
pateixin, i tampoc tenir problemes per pagar el personal.

–

Que al 2014 l'equip de Serveis Socials va estimar la necessitat del banc
d'aliments solidaris en uns 75 mil euros, perquè es va dir que no hi
hauria excedents alimentaris de la UE i s'hauria de cobrir la totalitat del
programa. Que evidentment, les previsions es van complir i no hi va
haver excedents. Que el Govern espanyol va posar l'excedent i es van
poder estalviar 45 mil euros. Que al 2015, el Govern ha dit que si no hi
ha excedent ho cobrirà ell, per això s'aporta la resta, per la qual cosa no
es rebaixa res.

–

Que el SAD també baixa perquè l'empresa que presta el servei ha
rebaixat uns tres mil euros.

–

Que el servei d'atenció de persones amb disminució ha baixat 21 mil
euros, que al 2014 hi havia el Pla d'accessibilitat que durava una any,
que era un pla especial per a la mobilitat dels disminuïts, per tant,
s'havia d'eliminar.

–

Que li sorprèn que per un costat el pressupost agradi i que després es
voti en contra.

–

Que torna a repetir que no carregaran la responsabilitat a ningú, que
l'assumeixen tota ells.

–

Que si el pressupost 2015 no s'aprova no hi haurà cinc places de policia;
no es podrà augmentar el parc mòbil en dos cotxes més, entre d'altres
coses.

–

Que tot allò que al 2015 sigui nou respecte del 2014, en principi vol dir
que no es podrà fer i que una altra cosa és que després tinguin capacitat
de maniobra per poder resoldre determinats temes.

–

Que aquest pressupost estava pensat no per cobrir només el que queda
de mandat sinó tot l'any, i que estava pensat per a què fos qui fos que
portés Hisenda, pogués tirar endavant els principals plans d'actuació
socials sense cap problema.
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Isabel Marcuello (regidora no adscrita) contesta:
A Gregorio Belmonte
–

Que té clar que les quatre companyes seran responsables i conseqüents.
Que sap perfectament que són uns pressupostos socials. Que ella no vol
ciutadans de primera i de segona, com passa a la regidoria d'Educació,
s'han de reivindicar els drets de tots i donar solució a tot això. Que s'ha
de tenir en compte la renda familiar, perquè hi pot haver famílies a qui
la crisi hagi colpejat brutalment i ara pateixin molt, i si van a una escola
concertada acaben sent usuaris de Serveis Socials, per tant, s'hauria de
minimitzar des del primer moment.

–

Que sobre Pla de Besòs, les quatre regidores no adscrites, no han estat
d'acord i al final van haver d'acceptar, perquè defensen la dignitat
d'aquelles persones com les de la resta de ciutadans i per això volien que
la partida de 200.000 euros passés a la inicial, com es va obrir l'any
passat, amb la mateixa intenció l'ajuda a les persones més vulnerables,
siguin de la Mina, de Sant Joan , de la Catalana, etc.

–

Que li demana a l'alcalde que reculli la seva proposta, que elles es
mantindran fermes, no són unes irresponsables, volen que la ciutadania
pugui estar allà present i pugui participar, que segurament tindrien
moltes coses a dir sobre poliesportius, via pública, recollida pneumàtica,
etc.

Óscar Marjalizo (regidor no adscrit) diu a Gregorio Belmonte que no ha
pronunciat el seu nom, ni li ha dit incompetent, ni que la seva regidoria sigui
desastrosa. Que ell només ha donat la seva opinió i que si vol dir que
l'excusa que ell ha posat per no votar a favor dels pressupostos ha estat ell
no ha estat així.
Menchu Martí (PxC) diu:
–

Que també agraeix a Pedro Rivero la paciència que ha tingut amb ella. I
també que no els culpi perquè no s'aprovin els pressupostos.

–

Que es disculpa sobre el que ha dit sobre els discapacitats. Que sobre els
aliments, creu que no s'hauria de treure els diners de la partida, que
amb el SAD creu que amb això no es negocia, que es podia quedar amb
els mateixos diners i agafar més gent.
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Mireia Hernández (CiU) diu:
–

Que mai es posaran d'acord amb l'Escola Bressol i continuaran lamentant
que podent reduir la llista d'espera la mantinguin com fins ara.

–

Que han votat en contra per una qüestió d'incompliments i que no ve
d'ara, sinó de pressupostos anteriors.

–

Que fa un any CiU proposava que els sous i les retribucions i les
condicions de contractació del personal de les empreses municipals
s'equiparés en el sou del funcionariat de l'Ajuntament, i el regidor els va
dir que ja no hi eren a temps, però que es podria estudiar per a l'any
vinent.

–

Que hi ha incompliments, com per exemple amb les les inversions i no
les han consignades en el pressupost, per tant, que ningú s'atribueixi
cap mèrit, que els sap greu, perquè si durant aquests anys s'hagués
actuat d'una manera diferent i concretament aquest anys s'hagués
treballat d'una altra manera el seu vot podria haver estat favorable.

–

Que, quant a les empreses municipals, convida el públic a veure la
documentació que consta de Pla de Besòs i la que consta d'Eusab, que
no té ni punt de comparació.

–

Que potser no comparteixen totes les accions que du a terme la gerència
d'Eusab, però el que no faran és demanar la dimissió del gerent, perquè
per a ells compleix, és transparent i facilita la informació i cada vegada
que l'equip de govern demani la dimissió de la gerència d'Eusab CiU per
motius degudament fonamentats demanaran la dimissió de Pla de Besòs.

Jesús A. García (PP) repite que no les pueden responsabilizar de que no se
apruebe este presupuesto, y que hace una semana no les hubiera
preocupado demasiado cual sería el sentido de su voto, puesto que la
responsabilidad será suya, de los que han gobernado y de saber porque han
llegado a esta situación de quedarse en minoría. Que en cuanto a las plazas
de policía, a lo mejor es que si las explicaciones que se hubieran dado
hubieran sido homogéneas y convincentes no habría ni un problema, y por
tanto no han convencido de que porque haya una provisión se vayan a
convocar cinco plazas.
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Gregorio Belmonte (ICV-EUiA) contesta:
–

Que la política educativa mai ha estat discriminatòria ni per ciutadans de
primera ni per ciutadans de segona, ha estat prioritària per a la pública.

–

Que, pel que fa a les beques, amb un informe de Serveis Socials,
qualsevol pot obtenir-ne una.

–

Que, quant al material, les beques no són per a les Ampa sinó per a les
escoles.

Pedro Rivero (PSC) respon:
–

Que les places de policia van lligades a l'aprovació de la dotació
econòmica amb el pressupost de les places perquè es puguin convocar,
si això no es dóna, ja no tenen recorregut.

–

Que excepte el SAD, s'eliminen les llistes d'espera dels serveis, que amb
els tres mil euros que s'ha abaixat no s'han eliminat places sinó que s'ha
renogociat el servei del repartiment per treure els serveis més barats.

–

Que la partida del vehicle de Protecció Civil de 2014, en no gastar-se,
queda en romanent de tresoreria.

–

Que, quant a les inversions, excepte la del mercat que han tingut clara
l'estructura, la resta ha anat en funció de com han tingut cada any els
números i han prioritzat dedicar diners a tot allò que són serveis a la
ciutadania que a les inversions.

Mireia Hernández (CiU) pregunta a l'interventor si treballar amb uns
pressupostos prorrogats significa que tot allò que no es prevegi en el
pressupost de 2014 es pot dur a terme si existeix el crèdit suficient i aquest
ple acorda la despesa.
L'interventor contesta que si no s'aprova el pressupost de 2015 continua
vigent el de 2014, amb les partides del pressupost 2014, a excepció
d'inversions, la qual cosa vol dir que Capítol VI i VII s'han fet al 2014, per
tant, no es poden incorporar les d'inversions, llevat de les finançades amb
recursos municipals, que estiguin finançades amb recursos externs que
llavors es podran incorporar a aquest pressupost.
Isabel Marcuello (regidora no adscrita) diu:
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Que sí que es pot fer l'audiència que ha demanat i tornar-ho a portar al
Ple, perquè té el personal, hi ha dos càrrecs de confiança, persones del
pla d'ocupació i l'equip de Participació Ciutadana.

L'alcalde diu:
Com a equip de govern ha complert com a alcalde la responsabilitat de
proposar al ple uns pressupostos que juntament amb els anteriors, des de
2008, han permès mantenir l'Ajuntament dempeus, cobrint les necessitats
dels seus ciutadans, que han permès lluitar dins les seves possibilitats
perquè cap ciutadà de Sant Adrià quedi despenjat.
Uns pressuposts que han permès que Sant Adrià tingui serveis excel·lents,
referents en el seu sector: l'Escola Bressol, l'Escola de Música, una
excel·lent política social amb 190 habitatges destinats a lloguer social que
provoca la sorpresa de regidors de les diferents ciutats de l'Àrea
Metropolitana, una política ocupacional que és exemple per altres
administracions i un pressupost que ha permès mantenir els consorcis, el
del Besòs, a través del qual van poder rehabilitar el riu, recuperar la platja,
construir el port i dotar de tecnologia mediambiental a instal·lacions que ja
existien i que eren insostenibles i que embrutaven, a part de moltes obres
de grans quantitats. I el Consorci de la Mina, que amb una aportació durant
la seva existència d'un cinc milions en deu anys, hi ha hagut una inversió de
175 milions a la Mina, amb programes socials, ocupacionals i urbanisme,
entre ells dotació d'ascensors, i tot això auditat internament per
l'interventor de la Generalitat, externament amb una auditoria, i amb els
programes europeus auditats amb el Ministeri d'Hisenda i per Europa.
Lamenta que moltes vegades aquest pressupost s'hagi argumentat des de
l'oposició des d'una òptica pretesament progressista o socialista, cosa que
és difícil, perquè aleshores l'argumentació s'ha de fer amb giragonses i amb
tirabuixons.
Cadascú és responsable de les seves accions i del seu vot i, per tant,
cadascú haurà d'explicar perquè no es pot retornar el 25% de la paga
extraordinària als treballadors, perquè no es podran contracta cinc policies,
perquè no es podran retornar a 36 famílies treballadores de Sant Adrià uns
diners que van dedicar a una promoció d'habitatges que va resultar fallida,
que eren diners que van pagar per urbanització, i l'Ajuntament en recuperar
el terreny és normal que retorni aquests diners. Perquè s'autolimiten la
capacitat de fer polítiques d'ocupació, perquè no es podran ampliar les
beques de continuïtat a tots els alumnes de la ciutat amb criteris de renda, i
perquè es posarà en crisi el manteniment correcta dels ascensors i les
escoles del barri de la Mina.
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Que entén que és un moment de glòria per a tots els membres de l'oposició
perquè després de tants anys de majories majoritàries de l'equip de govern
és el primer ple on l'equip de govern no té majoria. I és normal i ha passat
a tot arreu que d'aquests casos el delit, la pruïja, els desitjos facin aprofitar
la primera oportunitat que es té per fer notar que l'equip de govern no té
majoria.
La responsabilitat és evident no és dels grups municipals que sempre s'hi
han oposat.
Que un ha de ser responsable i aquest equip de govern i l'alcalde, han estat
i són responsables. Tal com han dit el regidor d'Hisenda i el portaveu d'ICVEUiA prorrogaran els pressupostos d'aquí al maig que és la seva
responsabilitat, continuaran perquè aquelles coses urgents poder-les
atendre i al maig la ciutadania amb el seu vot secret, lliure i universal
decidirà.
Per acabar, sobre la transparència, diu a l'oposició que s'haurien de posar
en contacte amb companys de partit d'altres ajuntaments per preguntar-los
si la Comissió d'Adjudicació d'Habitatges hi ha tots els grups municipals de
l'Ajuntament i si per fer oposició lliure accés com i quan vulguin amb els
funcionaris.
Es desestima el dictamen amb el resultat següent:
Vots a favor: deu (10) – PSC (7) i ICV-EUiA (3)
Vots en contra: onze (11) – PP (3), CiU (2), PxC (1), Óscar Marjalizo, Isabel
Marcuello, M. Dolores Ocaña, Josefa Pérez i Josefa López, regidors no
adscrits (5).
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I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 11.55
hores del dia de la data, de la qual s’estén aquesta acta que, un cop llegida i
trobada conforme, firmen amb mi, el secretari, tots els assistents. Certifico.

