
 

 

 

Comunicat de Círculo de Montcada i Reixac 

 
Des de Círculo de Montcada volem donar explicacions més detallades dels 
fets que ens van portar a expulsar l’Ana Ballesta de la nostra agrupació 
d’electors, ja que entenem les queixes de la ciutadania demanant més 

informació.  
 

Cal dir que aquest procés expulsió ha estat fet segons el reglament legal 
de la nostra agrupación d’electors. La Sra. Ballesta va ser coneixedora de 

totes les qüestions de les que se l’acusava i va poder defensar la seva 
postura i donar resposta a l’assemblea, cosa que no va fer en cap moment. 

 
Com és ben sabut, una actitud ètica impecable i en concordança amb el 

nostre codi ètic és condició sine quan non per representar els interessos 
dels nostres votants, especialment quan s’ha estat escollit com a 

representant públic per a fer aquesta funció.  
 

La Sra. Ballesta es va comprometre a respectar i fer seu aquest codi ètic, 
però ha demostrat en diverses ocasions tot el contrari, amb episodis que 

lamentem profundament, com ara la seva actitud pública a l’últim Ple 
Municipal, on es va tractar un tema tan delicat com és el del Bosc d’en 
Vilaró. En aquell Ple la Sra. Ballesta no tan sols va estar gairebé només 

pendent del mòbil enlloc d’escoltar les queixes del veïns, sinó que, fins i 
tot, quan un dels nostres companys li va recriminar la seva actitud, el va 

escridassar públicament arribant a dir textualment “A mí la gente me da 
igual”. Aquest sol comentari ja és motiu més que suficient com per 

expulsar immediatament un membre de la nostra formació, i sent la cap 
de llista, encara més.  

 
Un altre dels compromisos que adquireix un càrrec electe és el de 

comunicar qualsevol iniciativa a l’assemblea. No permetem que es 
prenguin decisions unilaterals. La Sra. Ballesta ha pres decisions al marge 

de l’assemblea, com ara reunir-se amb un grup de l’oposició d’amagat per 
tractar temes polítics. I no només això, sinó que, un cop descoberta, es 

va negar reiteradament a donar explicacions a la seva assemblea sobre el 
que va parlar. No tenim cap problema en reunir-nos amb qualsevol grup, 
però no d’amagat i sobretot sense donar explicacions. Un altre dels 

incompliments ha estat donar informació falsa a l’assemblea incomplint el 
requisit fonamental de transparència total.  
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En el context de retiment de comptes del seu treball a l’Ajuntament, cosa 

que s’avalua periòdicament a la nostra agrupació, l’assemblea va 
considerar que com a Presidenta de l’Àrea Social no estava fent una bona 

feina a l’Ajuntament, sinó més aviat al contrari. Gairebé tots els ímputs 
que ens arribaven eren negatius. El treball com a President d’Àrea és 

coordinar totes les regidories que depenen d’aquesta àrea i supervisar el 
treball que es fa. Ens ha quedat palès que no feia bé ni una cosa ni l’altra, 

amb multitud d’absències en actes on hauria d’haver estat present, amb 
desconeixement de projectes de l’Àrea Social o amb l’anul·lació de gran 

part de les reunions de coordinació. Recordem que la Sra. Ballesta tenia 
una dedicació exclusiva que es fonamentava principalment en la tasca 

com a Presidenta d’Àrea ja que, a part d’aquest càrrec, només tenia una 
altra regidoria (Promoció Econòmica). En definitiva, l’assemblea va 

considerar que no es justificava un sou com el seu amb l’escassa i negativa 
justificació del treball que realitzava.  
 

A més, dir que hem rebut un munt de queixes de la ciutadania pel tracte 
rebut de la Sra. Ballesta que ens causen una profunda vergonya i que no 

detallarem perquè respectem la voluntat d’anonimat de la gent què es va 
queixar. Tampoc ha fet una bona feina com a Regidora de Barri, en aquest 

cas a Terra Nostra, que era el barri que se li havia assignat, amb una 
actitud, segons molts veïns, prepotent, mal educada, distant o 

directament inexistent. D’aquesta mateixa actitud s’han queixat fins i tot 
membres de la pròpia assemblea, sobretot algunes de les persones que 

va marxar del partit en el passat.  
 

Un cop se li va retirar les seves funcions de l'Ajuntament, la Sra. Ballesta 
seguint el nostre codi ètic i els nostres estatuts, on es recull que si un 

regidor és expulsat del grup ha de deixar tots els seus car̀recs, hauria 
d'haver deixat la seva acta de regidora, la qual cosa s'ha negat a fer. Des 
de Ciŕculo de Montcada aprofitem per, un cop més, demanar-li que deixi 

la seva acta de regidora, ja que en aquest moment només es representa 
a ella mateixa, pel fet que no té cap grup municipal i ha passat a convertir-

se en una regidora trànsfuga.  
 

Dit tot això, volem deixar clar que no atribuïm cap fet delictiu a la Sra. 
Ballesta ja que no tenim constància d’això, però hem deixat clars els 

motius pels quals l’assemblea ha perdut la confiança en ella i pels quals 
considerem que la Sra. Ballesta hauria de demanar disculpes i abandonar 

l’acta de regidora, deixant pas a un altre company de l’assemblea en què 
sí que es tingui confiança.  

 
Per finalitzar, també volem deixar constància de que l’assemblea va 

recriminar en moltes ocasions les conductes negatives de la Sra. Ballesta, 
però ella en cap cas va modificar la seva conducta o va demanar disculpes, 

fet que ha propiciat que es produexi la seva expulsió de la nostra 
agrupació. 
 

A Círculo de Montcada no sobra ningú, però tampoc hi ha ningú 
imprescindible, sigui qui sigui. 


