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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 25 de juny de 2012 
Caràcter: Extraordinari 
Horari: 20:00 a 21:00 hores 
Lloc: Sala d’Actes de la Casa Consistorial 
 
Hi assisteixen: 
 
FRANCESC COLOMÉ TENAS, alcalde 
ESTEVE RIBALTA SÁNCHEZ, 1r tinent d’alcalde 
ROSA MARIA PRUNA ESTEVE, 2a tinenta d’Alcalde 
JAVIER ÁLVAREZ ÁLVAREZ, 3r tinent d’Alcalde   
ÀNGEL PROFITÓS MARTÍ, 4t tinent d’Alcalde 
VANESA GARCÍA DOMÍNGUEZ, 5a tinenta d’Alcalde  
ROSA MARIA ISIDRO ORTEGA, regidora   
JOSÉ RAMÍREZ ALAYA, regidor                   
JUAN A. MARÍN MARTÍNEZ, regidor 
GISELA SANTOS GONÇALVES, regidora 
JOSEP RANDOS PARÉS,  regidor 
FRANCESC TORNÉ VENTURA, regidor 
MARTÍ ROSÀS PUJOL, regidor  
NÚRIA CLAVERIA SOLER, regidora            
RAFAEL BERNABÉ PÉREZ, regidor 
FERRAN GONTÁN FERRER, regidor  
JOSEP BADIA TORRENTS, regidor     
 
MARTA PUJOL ENRICH, interventora accidental  
LLUÍS MUÑOZ LLORET, secretari 
 
 
 
 
 
 

1. APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2012 

 
VIST el projecte de Pressupostos Generals de la Corporació per a l’exercici de l’any 
2012, formats pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat 
Municipal Cultura, Educació, Infància i Joventut, les societats mercantils de capital 
públic Les Franqueses Entorn Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, 
S.L., als quals s’hi uneix l’annex de personal comprensiu de la plantilla i la relació de 
llocs de treball, juntament amb tota la documentació preceptiva, de conformitat amb 
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l’article 169 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
VIST que l’esmentat projecte de Pressupostos Generals de la Corporació ha estat 
informat favorablement per la Intervenció. 
 
VIST allò que disposen els articles 168 i següents del citat Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
A l’Ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR inicialment els Pressupostos Generals de la Corporació, formats 
pels de l’Ajuntament, el Patronat Municipal d’Esports, el Patronat Municipal Cultura, 
Educació, Infància i Joventut i les societats de capital públic Les Franqueses Entorn 
Verd, S.A. i Les Franqueses Dinamització Econòmica, S.L., juntament amb la plantilla 
de personal i la relació de llocs de treball, per a l’exercici de l’any 2012. 
 
Segon.- DONAR publicitat al present acord en la forma prevista en l’article 169 del 
Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mitjançant la inserció d’edicte 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant un termini de 15 dies, dins el 
qual els interessats puguin examinar la documentació de l’expedient i formular, si 
s’escau, al·legacions o reclamacions. 
 
Tercer.- ELEVAR a definitiu el present acord, cas que dins el termini assenyalat en el 
dispositiu segon del present acord no es formulin reclamacions. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu que el sr. Profitós farà una prèvia. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: bona tarda a tothom. Els hi presentem per a 
l’aprovació els pressupostos per a aquest any 2012. Són uns pressupostos que estan 
fets tocant de peus a terra, partint d’uns ingressos reals; restant d’aquests ingressos les 
despeses ineludibles per al funcionament de l’Ajuntament, digui’s personal, digui’s 
serveis, digui’s pagaments de préstecs i deutes contrets. Mantenint després per criteri 
polític de l’equip de govern una serie de partides com són les de serveis socials i les de 
Cultura, amb uns nivells molt similars als de l’any 2011, i rebaixant la despesa de la 
resta d’àrees. Llavors vostès hauran pogut veure doncs, en les setmanes que fa que 
tenen aquests pressupostos, que asseguren per una banda l’acompliment de les 
obligacions que té l’Ajuntament per pagar els seus deutes, i pretenen també mantenir 
el nivell de serveis que li devem a la nostra ciutadania.  
 
El senyor Alcalde demana si hi ha alguna intervenció al respecte, i li dona la paraula a 
la sra. Claveria.  
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Pren la paraula la sra. Claveria i diu: bona tarda, com a regidora d’aquest Ajuntament 
estic obligada a justificar el sentit del nostre vot que ja els anticipo que serà negatiu 
perquè a la vista d’aquests pressupostos no podia ser d’una altra manera. Però ja ho 
explicaré més endavant. No obstant això m’agradaria que quedés constància que apart 
de regidora, sóc ciutadana de les Franqueses, i com a ciutadana a la vista d’aquests 
pressupostos em sento.... com ho diria? Potser és una paraula una mica forta però la 
diré perquè em sento així: em sento espoliada per l’Ajuntament de les Franqueses. De 
la mateixa manera que molts catalans i catalanes se senten espoliats en el conjunt de 
Catalunya per la resta de l’estat espanyol. Bé, ens trobem amb un pressupost que, amb 
línies generals, hi ha partides i partides, però en línies generals creiem que és un 
pressupost viciat, que ja neix amb els mateixos paràmetres de pressupostos anteriors. 
Jo creia, francament volia pensar que a aquestes alçades, al mes de juliol que gairebé 
ja estem, després de sis mesos d’haver començat l’any haurien (i no dubto que hagin 
posat esforços en fer aquest pressupost, segur que sí), però pensava que haurien potser 
disfrutat o tingut una mica més d’imaginació i haver partit o haver estat capaços de fer 
uns pressupostos possiblement partint de zero, de base zero, eliminant aquelles coses 
que en aquests moments que estem vivent en el nostre poble, i tots els altres, perquè no 
som els únics, excloent aquelles partides o quantitats que es poden considerar despeses 
entre cometes, supèrflues. Veiem que en general és un pressupost que s’ha reduït, amb 
línies generals, però a diferència de totes les recomanacions que ens fan des de la 
Generalitat fins a l’estat espanyol, passant per Europa, etc, etc, l’únic que no s’ha 
retallat, al revés, que creix, són les partides relacionades amb capítol 1 i despeses 
extraordinàries, com de sous de polítics, personal, tot i que ja es va fer la seva retallada 
en el seu moment, personals de confiança, assessors, estudis diversos, per acords 
segurament moltes vegades entre els diferents partits, publicitat, televisió, autobús. O 
sigui, una serie de despeses que francament, pensem si més no, es podien haver 
considerat i ajustar-les a les necessitats que realment te el municipi. Nosaltres pensem 
i sempre ho hem pensat així que la nostra obligació com a Ajuntament, és administrar 
els recursos que la ciutadania ens dona mitjançant les seves taxes i impostos, de la 
millor manera possible. I la millor manera possible, sobretot insisteixo en aquests 
moments, és seguir donant i si és possible augmentant els serveis a la ciutadania, i 
ajudar a aquelles persones que ho necessiten, que ara és el moment, i no dintre d’uns 
quants anys quan ja no hagi remei. Ens trobem amb partides, per exemple que ja ho 
hem parlat amb algun altre ple, ja sabem que està en part subvencionat, etc., com tot el 
tema del Pla de Barris, les obres de la plaça d’Espanya, que francament, a vostès 
possiblement els hi deu haver demanat algun veí, no ho dubto, és possible que sí,  però 
nosaltres hem trobat també molts veïns que ens diuen “per què es necessita fer aquesta 
obra a la plaça d’Espanya?” Quan aquests recursos, si no es poden aplicar en aqui, val 
més que s’apliquin en alguna altra cosa. Tot el tema de Pla de Barris, que s’hauria de 
discutir i probablement donaria per una sessió sencera, bé, disposem en aquests 
moments d’una oficina a la plaça Espanya, a Bellavista, una oficina amb un personal 
que deu fer coses, segurament deu fer coses, però que bàsicament serveis exactament 
per a la mateixa finalitat que el butlletí municipal, és a dir, per fer propaganda de 
l’equip de govern. Francament pensem que és una despesa que ens la podríem 
estalviar o, com a mínim, reconduir cap a altres necessitats bàsiques que te el municipi 
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en aquests moments. No veiem en aquest pressupost reflectit les recomanacions fetes 
per l’informe econòmic financer que va fer la Diputació. No som capaços de trobar-ho 
ni ho hem vist. Tampoc veiem reflectit on s’han tingut en compte els 2,9 milions 
d’euros de dèficit de l’exercici anterior, que figurava que havíem tancat amb superàvit, 
i que s’han de pagar, evidentment. En definitiva, veiem que es tracta una altra vegada 
d’un pressupost pensat i fet a la mida de les necessitats i acords presos per aquest 
equip de govern i, no pas pensat per donar el servei que creiem que estem obligats a 
donar a la ciutadania de les Franqueses. Com a ajuntament, com deia abans, estem 
obligats a distribuir els diners que obtenim d’aquestes taxes i d’aquests impostos, de la 
millor manera possible, i sobretot, com deia per donar servei a la ciutadania i ajudar a 
aquelles famílies que no tenen recursos i que ho estan passant malament en aquests 
moments, i no ho estem fent així. Ens estem preocupant més per altres qüestions, per 
altres partides que probablement ens podríem estalviar, i que obeeixen més a 
compromisos partidistes, personals, digui-li com vulgui, que no pas a aquestes 
necessitats. Bé, no voldria extendre’m més. Jo simplement els hi diria que francament 
m’aburreix bastant tenir que estar repetint i dient sempre la mateixa cantinela. Des de 
que vostès van accedir al govern de l’Ajuntament de les Franqueses, s’han anat 
omplint la boca de participació, de transparència, etc. Sí que és cert, que fa uns quants 
dies que aquest pressupost està a disposició dels regidors perquè se’l mirin, però com 
aquest matí comentàvem amb el sr. Gontán en la reunió del Patronat de Cultura, vostès 
sembla que obliden que no tots els regidors com ara vostès, es dediquen al 100 per 100 
a l’Ajuntament, tenen les seves activitats, i no sempre doncs podem extreure ni tenim 
la informació per aconseguir-ho, els resultats o els anàlisis que caldria d’aquests 
pressupostos. Per suposat, ens agradaria o ens hagués agradat que, mentre estaven 
elaborant els pressupostos, han tingut 6 mesos des del mes de gener d’aquest any, 
estem a principis gairebé de juliol, doncs que quan es van dedicar vostès a començar a 
elaborar el pressupost, que ja sabem que han tingut els seus problemes, perquè s’han 
hagut de posar d’acord les diferents sensibilitats dels grups o partits que conformen 
l’equip de govern, doncs bé, de tant en tant hagués estat bé doncs que a l’oposició 
se’ns hagués informat. Ja no demano consultar, evidentment, perquè ja sé que faran 
vostès el què vulguin  o el que creguin que han de fer, però com a mínim, que se’ns 
hagués pogut informar de l’evolució dels camins que estaven seguint aquest 
pressupost, i a lo millor, la nostra opinió hagués servit per alguna cosa. Això no ha 
estat així, i ens trobem ara amb el pressupost que ens trobem. Per tant, el nostre vot 
evidentment serà negatiu i una última cosa: aquest matí, com deia, hem tingut reunió 
del Patronat de Cultura, perquè s’havia d’aprovar el pressupost que ara s’integra en 
aquest pressupost general de la Corporació, i tot i que ha estat un dels departaments o 
una de les àrees que probablement menys retallades ha tingut, però bé, ull perquè hi ha 
partides que estaven en altres àrees, que han passat a formar part del patronat, per tant, 
encara que en números absoluts hagi tingut una retallada mitja, més o menys, d’un 10 
per 100, és el que menys ha tingut. Tot i així, em sap greu comprovar que, en general 
les persones ens omplim la boca protestant i criticant per les retallades en Cultura, en 
Educació perquè jo sóc la primera, perquè considerem que això és el futur dels pobles, 
dels països, etc., la formació i l’educació de les persones i el pressupost de Cultura que 
està, com dic, reflectit dintre d’aquests pressupostos generals, el que fa precisament és 
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retallar aquestes ajudes, aquestes subvencions, bé al que hauria de ser el patrimoni del 
nostre futur, dels nens, l’educació, la cultura. Bé, no em vull extendre més. 
M’aburreix, com deia abans, i suposo que a vostès també els deu aburrir sentir sempre 
la mateixa cantinela, però és clar, és que no rectifiquen, i a mi no em queda altra remei 
que anar repetint sempre la mateixa cançó. 
 
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció més, i dóna la paraula al sr. Bernabé.  
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: bona tarda. Bé, bàsicament molt d’acord amb línia 
que ha marcat la sra. Núria. Dir-vos que m’han decebut una mica aquests 
pressupostos. Són continuistes, no estan basats en la realitat, estan basats en una 
directriu de retallar, però no s’han basat en una directriu d’una retallada des del punt 
de vista polític. Vostès ens han venut que és un pressupost de 5 grups en un. I al final 
han sigut 5 pressupostos que han intentat encabir en un pressupost. I això és 
complicadíssim. Continuem funcionant com la majoria d’ajuntaments. No treballem 
de forma transversal entre les regidories. Les despeses no es mancomunen, sinó que 
cada regidoria continua imputant allò que creu que ha d’imputar. I llavors ens trobem 
amb coses raríssimes. Ens trobem, per exemple, en el pressupost de policia, on veus 
que els han ordenat baixar una quantitat i comencem a retallar d’aqui i comencem a 
retallar “tal, tal, tal”. I després curiosíssimes, per exemple, hi ha un augment del 
pagament a la seguretat social de 53.000 euros quan no hem augmentat plantilla. I dius 
bé, i aquest augment de 53.000 de seguretat social, d’on han sortit? Ni idea, suposo 
que algú m’ho explicarà, perquè augment de plantilla pràcticament no ha hagut. Per 
tant, són uns pressupostos que responen a un pacte de govern. Un pacte de govern, en 
el qual cadascú es va repartir la seva capelleta, “i a mi no em toqueu”. Jo no sóc 
solidari amb la resta de regidors, sóc solidari amb la meva tasca. I punto. I per tant, 
entenc que els hagi costat molt i s’ha culpabilitzat el regidor d’hisenda, quan crec que 
és el que menys culpa té de tot aquest assumpte. Dit això, ens demanen un esforç als 
ciutadans, al mateix temps que retallen serveis, augmenten quotes, però clar, l’equip 
de govern aquest any els seus honoraris pugen un 36 per 100. No és que vostès pugin 
un 36 per 100, és el que el seu honorari respecte de l’any passat pugen un 36 per 100. 
Fàcil de comprovar, eh? vostès van cobrar de juliol a desembre i ara han de posar la 
part de gener a juny, per tant hi ha un augment respecte l’any passat, els agradi o no. 
Dit tot això, tenim que no ens hem plantejat per exemple, si necessitem una despesa de 
propaganda entre la web, el butlletí i la televisió, que ens apropa a 150.000 euros 
aproximadament. Tant interès tenim en explicar el què estem fent? I torno al principi, 
realment s’han posat a dir, anem a veure, què hem de pagar? Com a casa, eh? Què hem 
de pagar? Aigua, llum, telèfon, gas, serveis essencials, etc..., què ens queda? Tornem a 
repensar. No li podem demanar al ciutadà que apreti, 10 euros ara en piscina, 10 en 
logopedes, pujo l’escola bressol un 23 o 24 per 100, i no qüestionar-se cap servei, 
perquè no ens qüestionem cap. Els patronats, jo sé que s’ha fet un esforç molt gran per 
part del patronat d’esports per intentar posar via lo que és l’economia del patronat i 
tenir més ingressos. De li que val a aquest senyor tota la feina que ha fat si al final 
redunda a la caixa única? De què li val? perquè, a més a més, si treballéssim de forma 
transversal diríem, mira sr. Ramíre, entengui-ho, ho fem pel bé del poble perquè anirà 
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a petar a Dinamització Econòmica que necessitem que la gent treballi i es formi, però 
clar, com no hem definit cap a on va aquests diners de beneficis, doncs van a parar a 
urbanisme, o estan a parar a obres i serveis, o no sabem on van a parar. Per tant, aclari 
el tema dels patronats i la caixa única, o aposten pels patronats o no aposten pels 
patronats, i no passa absolutament res.  Formem una regidoria i tirem, i llavors sí, 
caixa única, no hi ha cap problema. Entorn Verd: jo no acabo d’entendre qui treballa 
avui dia a Entorn Verd. És que no ho sé. Abans hem aprovat un pressupost de no sé 
quants milers d’euros, en quant a despeses de personal. Però si avui en dia, miro la 
plantilla només hi ha una administrativa. No hi ha ningú més. A lo millor és que ens 
hem de qüestionar què hem de fer amb Entorn Verd. Tampoc ens han explicat ni ens 
han ensenyat aquests acords de “quites” que han aconseguit amb les empreses. Vostès 
diuen que és per la por al concurs de creditors, bé, constate’m-ho. Un augment de 3’60 
en la recollida d’orgànica, pugem 168.000 euros, bueno. En contenciosos passem de 
zero a 260.000 euros. Una quantitat d’augments i després ens omplim la boca de que 
apostem per la creació de treball, i ens anem a Dinamització Econòmica i continuen 
les retallades. Hem passat de 90.000 euros del curs passat, en matèria de cursos de 
formació ocupacional, a zero, que com que preveiem que la Generalitat no ens donarà 
cap, doncs renunciem a formar des de l’Ajuntament. Renunciem a formar. I a més a 
més hem de veure comentaris a la premsa, de gent que està gestionant equipament que 
diu, escolti, el què diu l’Ajuntament respecte de formar una escola d’hosteleria no, me 
la “rempampinfla” perquè jo ja tinc el meu pla de treball. Però quina seriositat és 
aquesta? Dit tot això, crec que aquests pressupostos són un error. Crec que continuen 
sent fruit del pacte que van signar fa un any. Que no són solidaris amb la ciutadania en 
cap moment. I que són solidaris amb els seus interessos, bàsicament. Gràcies. 
 
El sr. Alcalde dona la paraula al sr. Badia. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: sr. Profitós i regidors d’aquest Ajuntament. Vostès fa 
un any que van dir que serien uns pressupostos participatius i transparents, i d’això em 
sembla que no hi ha res, que jo sàpiga. Ni amb els propis regidors han parlat vostès. 
Després, jo entenia que el retard d’aquests pressupostos era perquè estaven fent uns 
pressupostos nous, però el què he vist, m’he donat compte, mirant el 2008 els últims 
que es van aprovar el 2011 i aquests del 2012, l’únic que han fet ha estat canviar 
partides d’un costat a l’altre, i “copiar i pegar”. Jo em pensava que amb els mesos que 
vostès han portat (6 mesos o 7 mesos) podien haver fet uns pressupostos nous i 
començar de zero. Això no ho han fet. Si comencés partida per partida, no acabaria 
mai. Però he fet una mica de resum perquè vegin vostès, per exemple, el pressupost 
d’alcaldia, entre dietes, sous, assessors de 486.000 passa a 621.000, i quina casualitat 
que vostès retallen en el Consell de Poble de Llerona i en el Consell del Poble de 
Corró d’Amunt, i una partida que havia de 3.000 euros del defensor del poble s’ha 
perdut, no hi és. Pla de Barris: sabent fa uns mesos ja que Pla de Barris ja es va dir des 
de la Generalitat que aquest any no hauria un duro, vostès continuen, no podran fer 
res, amplien el personal, entre lloguer, tot el que és paga, l’aigua pagarem 250.000 
euros aquest any per a res. La partida d’Hisenda i Administració, hi ha una partida 
d’1.102.000 euros passa a 1.377.000 euros, un increment de 275.000 euros, per a sous 
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i contenciosos. Una partida d’urbanisme, de territori, d’estudis i treballs de 74.000 
euros, assessorament 10.000 euros, i un increment dels sous també, perquè han passat 
d’un lloc de serveis a urbanisme. L’àrea de serveis, que és l’àrea que necessita més 
esforç per treballar i continuar, que és on es veu la feina, vostès el que han fet és 
retallar, retallar i retallar. Han retallat totes les partides. En aquest pressupost de 2012, 
la taxa de matrimonis ni apareix, ni l’he vista, no sé on és, potser em dirà on és aquesta 
partida. Tema de personal: el 2010 estàvem en 103 persones, en 2011 van pujar a 114 
persones, i el 2012 en 121 persones. Anar incrementant. També li dic, transparència 
vostè diu? Miri els pressupostos, per mirar un auxiliar administratiu o un assessor, 
amb aquests pressupostos, no es veu, sr. Profitós les quantitats. I el que vostès han fet 
de transparència, han tret el nom de les persones que treballen en aquest Ajuntament, 
quan el 2008 estaven ben informats amb el nom de cada persona. Vostès aqui ho han 
amagat, no hi ha manera que trobi ningú que és el què cobra un assessor o un auxiliar. 
I si no ve vostè i m’ho explica aqui. Sobre benestar social, ajuts socials estava en 
25.000 euros i ha fet una pujada en 37.000, 12.000 euros, em sembla molt bé. Però sr. 
Profitós, el 2011 li vaig comentar una partida de 90.000 euros i vostè em va dir que 
vindria amb aquest pressupost per a benestar social. Digui’m on està aquesta partida 
de 90.000 euros,  no l’he vista, en ajudes. Patronat d’esports: assegurances i arbitratges 
fixes, fitxes i federatives, de 2011, 27.000 euros; el 2012 baixa a 17.000. No m’ho 
crec, perquè cada dia hi ha més equips i no m’ho crec, ja li dic, no m’ho crec. Patronat 
d’esports, porten dos anys, i això ja ho saben, una persona del patronat d’esports està 
treballant a cultura, i la paga patronat d’esports. No s’ha arreglat ni s’ha fet el canvi. 
L’escola esportiva, el 2011 puja 69.000 euros; el 2012, 90.000. Hi ha un augment de 
21.000 euros. Li vull recordar que aquesta partida fa 2 anys, en aquest ajuntament va 
haver un debat sobre aquest tema de monitors. No sé si s’enrecorda vostè sr. Ribalta, 
fa dos anys que el sr. Colomé, sr. Ramírez, que estaven vostès a l’oposició, estaven 
molt preocupats per aquests monitors i es va quedar aqui en un acord que el sr. Ribalta 
va dir que en els pròxims pressupostos, aquests monitors estarien assegurats. Doncs li 
vull recordar. Aquests monitors no estan assegurats, i si aquesta partida puja 21.000 
euros més, si abans havien 40 monitors, de 30-40 monitors, ara m’imagino que n’hi ha 
40 o 50. Li demano que deixi aquest pressupost sobre la taula, i miri aquest tema de 
monitoris perquè és molt important, perquè sinó aquest regidor demà li anirà a posar 
una denúncia la inspecció de Treball. De moment és sobre aquest tema.  
 
El sr. Alcalde dona la paraula al sr. Profitós. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: intentaré contestar no de forma individual, sinó una 
mica així perquè sembla que havia una certa conjunció amb les coses que deien 
inicialment, però intentaré demostrar que no. Per aquí s’ha dit que aquests 
pressupostos s’havien d’haver fet una mica com els que es fan a casa. Realment, ha 
estat així. Aquí el que s’ha fet ha sigut comptar quins són els ingressos certs que 
tindrem, restar d’aquests ingressos les despeses imprescindibles, que amb una casa 
serien doncs les necessàries per sobreviure, per pagar l’habitatge, el llum, etc., i aqui 
són exactament les mateixes: són les nòmines, són les despeses financeres i són els 
serveis perquè això continuï funcionant i a partir d’aqui, tal com deia, l’equip de 
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govern, perquè sí, perquè això és una atribució de l’equip de govern, no d’un partit o 
de l’altre, si no de tot l’equip de govern, el que ha fet ha sigut fixar unes ratlles 
vermelles,  i aquestes ratlles vermelles s’han centrat sobretot en cultura i en benestar 
social i s’ha intentat que aquestes dues regidories mantinguessin el mateix nivell que 
tenien en anys anteriors. I a partir d’aqui, la resta d’àrees el què hem fet ha sigut 
repartir-nos la misèria, si volen que els hi digui clar. El què quedava ha estat el que 
s’ha repartit en les àrees. Hi ha hagut retallades? Sí, hi ha hagut retallades. Per aquí 
s’ha parlat de fer pressupost de base zero. Home, a veure, pràcticament jo diria que ho 
és. Aquí s’han comentat com a coses supèrflues el capítol 1. No crec que sigui 
superflu. S’ha parlat com a cosa supèrflua l’autobús. Home, això suposo que depèn de 
la gent que ho fa servir o que no ho fa servir. El que sí que hi ha amb l’autobús, és que 
hi ha una rebaixa del cost del servei molt significativa, en relació al que s’havia hagut 
de suportar durant l’any 2011. S’ha parlat de que nosaltres el què hem de fer és donar 
serveis a la ciutadania. És exactament el què estem intentant amb aquests 
pressupostos: mantenir dins el possible els serveis que com a primera trinxera que es 
troba el ciutadà abans d’arribar a d’altres administracions o quan altres 
administracions li han dit directament que no l’atendran, doncs a veure, ho estem 
intentant. Això no vol dir que estem en condicions de donar barra lliure a tothom, 
perquè no podem. Ens podem trobar, possiblement no ens trobaríem així si fa uns 
quants anys, no em pregunti si molts o pocs, algú hagués vist que no es podia estirar 
més el braç que la màniga. Llavors els problemes que estem arrossegant sincerament 
no crec que vinguin de que en una partida hagi un increment o una disminució de 
20.000 euros. Els problemes que estem arrossegant ara venen de partides milers 
d’euros i de centenars de milers d’euros que durant anys anteriors aquest Ajuntament 
ha anat tirant de veta. Llavors, ara vostès deien que la partida de sentències creix. Sí, la 
partida de sentències creix. I si volen que els hi digui la veritat, jo no m’atreveixo a 
posar la mà en el foc de que no haurà més, llavors, s’han signat una serie de convenis? 
Sí. S’ha rebaixat en quantitats importants la possibilitat de que l’Ajuntament hagi de 
respondre de milions d’euros? Sí, però és clar, jo no m’atreveixo a dir escolti, això va 
a missa, tot i que estem al mes de juny. Aquí, algunes de les aportacions que s’han fet 
siguin interessants i vostès saben perfectament en el moment en què les fan que d’avui 
per a avui ni els pressupostos es quedaran damunt la taula, ni hi ha possibilitat de 
debatre res. Jo dubto molt que la majoria d’aquestes observacions que vostès han fet, 
alguna possiblement encertada, l’hagin descobert aquesta tarda després de dinar. Si 
vostès fa quinze dies que tenen això, segurament que algunes d’aquestes coses fa 10 
dies que les saben. Llavors de la mateixa manera que ho estan dient, ho podien dit fa 
10 dies. Havia per aquí una intervenció que era on anirien a parar els estalvis, lo del 
tema dels patronats, caixa única, tot això. Aquí estem funcionant històricament així. A 
veure, crec que el fet que els dos patronats s’ajuntessin en un, de que els dos patronats 
desapareixessin, etc..., és una opció perfectament vàlida però que en qualsevol cas, no 
hem contemplat ara, perquè vostès saben, ho reconeixeran o no, que hi ha coses que 
han estat apretant cada dia i que hi ha hagut realment imperioses necessitats que han 
fet que moltes vegades el que és urgent hagi passat per davant del què és important. 
Llavors, tenim mesos per davant. Aquests pressupostos són un copiar i pegar i no són 
uns pressupostos nous. A veure en pressupostos no li diré que estigui tot inventat, però 
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una mica sí. En els pressupostos bàsicament consisteixen amb uns ingressos que venen 
d’uns llocs determinats i a llavors aquestes misses es gasten d’una manera que també 
està bastant determinada. A veure, innovacions teòriques no se’n poden fer masses, no 
sé quina mena d’innovació s’esperaven,  potser sí que és un cortar i pegar, però vaja, 
jo diria que hi ha coses que estan fetes d’acord amb el què toca i llavors, sí, hi ha una 
serie de partides de 10, 12, 15 partides de les quals em comentaven les modificacions. 
Home, jo diria que no deixa de ser un èxit que dintre de la pila de partides que hi ha 
dintre d’aquests totxos, les que hagin sortit siguin aquestes, bé. Llavors, ja sé que no 
canviaré el sentit del seu vot,  però en qualsevol més pel púbic que per a vostès, 
voldria deixar clar que aquests pressupostos sí que estan fets com es farien els de casa, 
tocant de peus a terra i partint dels ingressos reals que tenim, sense fer volar coloms a 
l’hora de pressupostar els grans números. Que estan fets comptant les despeses 
imprescindibles com a necessàries i que, s’ha tingut molt de compte no per part cap 
partit, sinó de tot l’equip de govern de que les ratlles que fan referència a benestar 
social sobretot, i a cultura en lo que ha estat possible, es mantinguessin amb uns 
nivells que considerem que són acceptables. Vull dir, no han tingut cap rebaixa 
substancial. 
 
El sr. Alcalde anuncia el darrer torn  d’intervenció, i dona la paraula a la sra. Claveria. 
 
Pren la paraula la sra. Claveria i diu: sr. Profitós jo li agraeixo les explicacions que ens 
ha donat, i repeteixo com he dit abans que estic seguríssima que tant vostè com les 
persones que treballen en el departament d’Hisenda han treballat de valent per poder 
elaborar aquests pressupostos. Però vostè ha estat intentant ara explicar-nos que 
aquests pressupostos han estat fets, doncs com amb una família, és a dir, comptant 
amb els ingressos reals que havien, i distribuint aquests ingressos amb les necessitats 
reals de despesa que havia. Però clar, si resulta que seguim amb el símil de la família i 
resulta que aquesta família les despeses reals que té inclouen les vacances al Carib, 
resulta que a lo millor amb el nivell d’ingressos que es tenen, no es poden fer vacances 
al Carib, i això ho hem d’aplicar, per exemple, a aquelles partides, a aquells apartats 
que li comentava abans que eren, quan li deia, partir d’un pressupost de base zero, és a 
dir, analitzar bé partida per partida, àrea per àrea, i veure realment les necessitats que 
té cada àrea. Jo no puc entendre, per exemple, i això ho he dit moltes vegades en 
diferents plens, tot i que hem viscut amb pressupostos prorrogats, no puc entendre com 
amb una situació on els ajuntaments, desgraciadament, pel motiu de la crisi doncs 
tenen menys activitat a nivell urbanístic, etc., doncs en aquest ajuntament no només no 
s’ha reduït la plantilla, sinó que s’ha incrementat, i bastant. Potser cal analitzar els 
llocs de treball i veure si realment tothom que hi ha, i jo no tinc cap interès en que es 
tregui a cap persona de la plantilla, però sí que s’ha d’analitzar tots els recursos que 
dediquem a la plantilla de personal, als càrrecs de confiança, els assessors, els estudis, 
etc. Tot això sumat i junt són partides molt considerables, val? I tornant una altra 
vegada al símil domèstic, si resulta que la família fa una distribució dels ingressos que 
té amb les despeses reals, el què ha de fer és que si resulta que estava acostumada a 
anar-se’n a les Bahames de vacances, doncs aquesta vegada se n’haurà d’anar 
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segurament a Castelldefels o quedar-se a casa. És en aquest sentit que ho estem dient 
tot. 
 
El sr. Alcalde demana si hi ha alguna intervenció més, i dona la paraula al sr. Bernabé. 
 
Pren la paraula el sr. Bernabé i diu: a veure, i ho he dit abans, i hem sap greu que sigui 
vostè qui defensi, perquè jo penso que haurien de ser també els portantveus els que 
defensin les seves postures, però li ha tocat el paper. Vostè és el responsable d’aquests 
pressupostos, l’ha tocat el paper. Quan vam demanar que desglossi el pressupost per 
capítols per poder fer la comparativa amb el 2011, se’ns va dir literalment: “estan 
dintre, busca’ls”. Jo no sé si això és transparència o no. Des del meu punt de vista no, 
perquè l’any passat es va donar amb un format i aquest any es dona amb un altre. 
Avui, que ha hagut el Patronat de Cultura que havia d’aprovar pressupostos i que algú 
de l’oposició ha hagut de recordar que quan s’aprovarien aquests pressupostos per 
tant, s’ha fet la convocatòria corrents durant el cap de setmana, s’han reconegut quan 
s’han fet comparatives entre el pressupost de 2011 i el de 2012, que el pressupost de 
2011 no s’havien de mirar, perquè s’havien fet de forma corrents i que no quadraríem 
mai a la vida, a Cultura. Això, hi ha aquí regidors que estaven allà i que poden donar 
paraula d’allò. Per tant, ens fan dubtar de que realment si els de 2011 en un Patronat 
que no són creïbles, a lo millor és que no són creïbles en conjunt. Ho dic perquè 
després és molt complicat fer les comparatives. Després, ha parlat d’acords, quan 
veurem aquests acords, amb aquestes empreses, amb Serxar,sa,  Fomento y Contrata? 
Quan estarà l’estat de comptes del 2011 que hauria d’estar abans del 30 de juny? Quan 
podrem els ciutadans, veure en què hem gastat els calés en 2011 i si quadra amb els 
pressupostos que vostès ens van presentar? No ho sabem. Lo del Patronat no ho deia 
tant per eliminar o no eliminar, sinó que tot i que pugui semblar el mateix, si un 
patronat genera 400.000 euros de benefici, la injecció que se li ha de fer és més petita, 
i l’objectiu utòpic és que els patronats es poguessin mantenir per ells mateixos. Per 
tant, el fet de que hagi caixa única per a mi dificulta aquesta feina, per a mi, eh? 
perquè si hi ha un patronat que està fent els deures i al final no es veu beneficiat, 
plenament a lo millor acaba dient, saps què? Tornaré a ser egoista. Tornaré a no tenir 
beneficis. Per tant, jo no dic obrir o tancar patronats però, home!, més val no injectar 
900.000 i injectar 500.000 i reconèixer que un patronat és capaç de passar amb 
400.000 euros els deutes. Veurem on tenim el dèficit real, perquè sinó no el veiem. Pla 
de Barris: primer, el mes de setembre, una de les coses que es va queixar el personal 
tècnic és que els veïns venien amb propostes de fer reformes comunitàries dels blocs 
de pisos i aquest Ajuntament encara no havia aprovat la forma de bonificar els veïns. 
A dia d’avui tampoc. Però apostem per una plaça que no ha demanat ningú al barri, 
ningú ha demanat aquesta reforma d’aquesta plaça. Quan el pla de barris té 3 potes: la 
potenciació de la societat; la potenciació econòmica i evidentment, la part física del 
barri. El barri pot ser la zona comuna o les zones privades, que nosaltres hem definit 
quines poden actuar dintre d’aquest Pla de barris: blocs de més de 4 pisos i amb un 
mínim de veïns. Escolti, perquè no aposten en lloc d’obrir aquesta plaça que no tenim 
cap necessitat, aposten pel comerç? Hi ha blocs de protecció oficial que encara està 
funcionant amb ploms. I han anat  a l’oficina i els han dit que encara no els poden 
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ajudar. Apart que hi ha una retallada de la Generalitat evidentment. El pla FEDER val  
per vint coses. De fet surten per blocs els ajuts del pla Feder, perquè no ens centrem en 
això? Per què no ens centrem en desenvolupar el comerç i la indústria? L’autobús. Jo 
estic ara dient partides, eh? Que vostè em pot dir, no, no, jo és que he fet el pressupost 
com si estigués a casa meva. L’autobús, estem pagant una aportació a l’Ajuntament de 
Granollers, de quant? De 75.000? D’acord? I el nostre autobús fa el mateix recorregut 
que el de l’Ajuntament de Granollers, que para al barri Bellavista, pràcticament, puja 
dos carrers més a dalt, el de Granollers. Respecte els veïns de les Franqueses, jo 
preferiria fer la baixada al baixador de Granollers, a l’estació Sagalés, i invertir 
aquests 75.000 euros en la cohesió social del nucli, que per això està el transport 
públic. És que ens hem oblidat que hem deixat veïns de Corró d’Amunt, de Marata i 
de Mil Pins amb 3 viatges al dia. Ens hem oblidat d’això. Ens hem oblidat que el bus 
és per cohesionar aquest municipi de 5 nuclis, i estem repetint el paràmetre que està 
fent el de la Garriga, el de Barcelona, Vic, però pel carrer de dalt. Esto es una 
tomadura de pelo. És una presa de pèl directament. Amb els calés que estan fotent 
vostès aqui més lo que estan aportant al de Granollers, que ell sí que té obligació de 
tenir transport públic, podríem tenir un autobús de primera aquí. Però clar, no ens 
plantegem això. Jo quan dic plantejar dic plantejar-ho tot, de dalt a baix, ens fa falta 
això? O no ens fa falta? Si jo ara deixo d’entrar a casa meva 10.000 euros, podré anar 
al gimnàs? O no podré anar? Podré menjar a fora? O no podré menjar a fora? Hauré de 
canviar d’hàbits. És obligatori. Aquí no qüestionem el canvi d’hàbits. I torno a dir que 
no culpabilitzo a vostè, vostè és el que ho ha d’explicar. I per la meva banda no diré 
res més. Gràcies. 
 
El sr. Alcalde dona la paraula al sr. Badia. 
 
Pren la paraula el sr. Badia i diu: no ens ha dit res de l’informe de la Diputació, del 
deute, que no es comptava el deute. No ens ho ha explicat perquè el pressupost jo no 
ho he vist. No està posat. I després, no sé com pot dir que aquests pressupostos de 
2012 estan ben fets. No sé si vostè se’n recorda que el mes de febrer vostè va aprovar 
un pla d’ajust, que va anar a Madrid. Doncs miri, he tingut el detall de mirar-me el pla 
d’ajust amb els seus pressupostos de 2012, i la meitat de coses no coincideixen amb lo 
que vostè posa en el pla d’ajust. Vol dir, que vostè ha fet el pressupost i no s’ha mirat 
el pla d’ajust. I si vol li començo a recordar l’IBI, vostè diu que recuperarà 425.000 
euros, doncs en el pressupost posa 200.000. I li puc anar dient.... personal, vol que li 
expliqui? I estem al mes de juliol. Això s’ha de fer el 2012, tot l’any. Personal, el 
personal ha de fer 2 hores més cada dia. No es fan encara. Té que reduir les hores, no 
estan fen hores. No es compara amb res amb el pla d’ajust. Vull dir sàpiga vostè que si 
ha fet el pressupost amb el pla d’ajust, no quadre en res.  
 
El sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Profitós. 
 
Pren la paraula el sr. Profitós i diu: comencem pel final. Que un pla d’ajust que està fet 
al final del mes de febrer i un pressupost que està fet al mes d’abril – maig no 
coincideixin, jo diria que fins a cert punt és normal, perquè estem en un món que 
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canvia. Jo li acceptaria a vostè una crítica si vostè em digués “és que amb aquest 
pressupost perilla el pla d’ajust, perilla que els diners es puguin retornar”. Llavors 
parlem-ne. Però vostè ni em diu això i sap perfectament que no m’ho pot dir, que 
aquests pressupostos asseguren el retorn dels diners compromesos pel pla d’ajust. 
Resposta una mica general a tothom: potser el que deia el sr. Bernabé, sí jo sóc ara el 
que està darrera del micro defensant aquests pressupostos, llavors en qualsevol cas, en 
qualsevol organització el què hem de tenir clar és que hem de treballar amb un mínim 
de confiança amb la gent que tens al costat, a sobra, a sota, a la dreta i a l’esquerra. 
Què vull dir amb això? Vull dir que estem partint de la base de que des de cada àrea 
s’ha fet, després d’un treball inicial en els que se’ls plantejava una reducció del 
pressupost en relació amb l’any 2011 s’ha fet doncs de les diferents àrees amb l’àrea 
d’hisenda, diverses posades en comú, s’ha anat treballant, això que diuen “guaita, és 
que jo això ho considero imprescindible, no m’ho pots retallar”. Doncs s’ha mantingut 
i s’han arribat a acords. Llavors, en aquest cas, què és el que ens trobem? Doncs ens 
trobem uns pressupostos que són fruits lògicament d’una negociació, però amb línies 
generals i sobretot i són fruit de la posada en comú de les diferents necessitats de les 
diferents àrees de l’Ajuntament fins allà on s’ha vist que es podia estalviar o fins on 
s’ha vist que es podia renunciar. Llavors, és clar, si a mi em pregunten que representa 
que sóc una mica el pare de la criatura, em pregunten partida per partida, haurà coses 
que no els hi sabré dir, la veritat, perquè dintre del tros que li toca a una àrea 
determinada, el què hem intentat ha sigut respectar sempre les prioritats que ens 
marcava l’àrea, que són els que estan directament sobre el terreny i els que coneixen 
les seves necessitats. Res més. 
 
Pren la paraula el sr. Alcalde i diu: bé, per finalitzar només breument tres reflexions. 
La primera, hem tardat amb la confecció del pressupost. Sí, és veritat, hem tardat. 
M’hagués agradat que hagués sigut abans però per diversos motius, que també ens ha 
anat bé, perquè tampoc sabíem els pressupostos de la Generalitat ni els de l’Estat, com 
sortirien, ens pensàvem que aquests pressupostos de la Generalitat i de l’Estat ens 
lligarien molt a l’Administració Local, per tant ens ha anat molt bé saber aquests 
pressupostos i poder confeccionar el pressupost després. Després perquè aquests 
pressupostos són de consens dels grups del govern i això tampoc és fàcil. No us ho 
negaré, però la veritat és que finalment en tenim uns i els tenim de consens. I perquè 
entre mig ha hagut un pla d’ajust que ens ha desterotat tot, però que també ens ha 
ajudat a posar les finances a zero. També ara us puc dir que els proveïdors cobren a 60 
– 90 dies com a màxim, quan abans no tenien data de pagament. Pel tema de l’import 
que es paga a polítics, a personal de l’Ajuntament, només dir-vos que els pressupostos 
que es van aprovar el 2011 eren amb efectes 1 de gener de 2011. Per tant, arrel de les 
eleccions municipals, el nou govern, etc., es comparar ous i castanyes. És 
veritablement incomparable. Ara veritablement tindrem uns pressupostos a efectes 1 
de gener de 2012, que hauran inclosos tots els polítics i tot el personal, i amb els 2013 
els podreu comparar perfectament. Amb els de 2011 hauria d’haver agregat totes les 
modificacions de crèdit que entre mig han hagut de majors ingressos, etc. També 
comentar-vos que pel que fa al tema de personal i al tema de polítics, l’increment 
salarial ha sigut zero. Zero. L’increment salarial és zero. En respecte amb el pressupost 
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d’1 de gener de 2011 efectivament, però ja us estic dient el problema que ha hagut. 
Però l’increment que ha hagut a nivell de personal i polítics, el cost és zero. Hauran 
rebaixes salarials a funcionaris i a polítics perquè anem tots en el mateix sac, quan des 
de l’Estat així ens ho mani, i això sempre ho hem comentat així. En el moment que 
l’Estat rebaixi el sou dels funcionaris, automàticament els polítics tenim l’obligació 
moral de rebaixar-nos-el en el mateix nivell que els funcionaris que l’Ajuntament de 
les Franqueses es rebaixin. Pel que fa a les inversions, comentar-vos que només fem 
una inversió diguem-ne potent, que està consensuada, perquè la tenim finançada al 100 
per 100, i és el tema de la plaça Espanya, perquè nosaltres creiem que em de donar 
més prioritat al vianant que no pas al cotxe. Aquesta és l’explicació. També 
aprofitarem per remodelar els carrers adjacents amb el tema d’arbrat, que també el 
tenim bastant malmès. I també en el Pla de Barris, també hi ha una partida per tot el 
tema de començar, i això vostè ho ha dit i té tota la raó del món, el tema de la 
rehabilitació dels edificis. Ara bé, aquí xocarem amb un problema: el pla de barris 
financia el 50 per 100. L’altre 50 per 100 l’ha de pagar la comunitat i en aquests 
moments, almenys tenim diners per crear un reglament de funcionament però tampoc 
sabem la resposta de la gent quina serà, perquè poden tenir una millora, poden tenir 
quadres elèctrics nous, poden tenir ascensor, però quan els hi costa algo, encara que 
sigui el 50 per 100, no tothom està disposat a fer aquesta inversió. Llavors aquest 
pressuposta està adreçat a mantenir els serveis. Hi ha hagut retallades però el servei 
sempre ha continuat. Per exemple, escola de música; per exemple, escoles bressol; per 
exemple, Can Font. Han hagut retallades que l’Ajuntament paga menys, evidentment, 
però almenys el servei essencial no s’ha notat. Nosaltres podíem tancar l’escola de 
música, perquè l’escola de música ens costa 230.000 euros l’any. Què hem fet? Doncs 
hem reduït. L’escola de música no es tancarà, l’ensenyament seguirà sent el mateix, 
ara bé, passem a pagar 90.000 euros, de 230.000 a 90.000. Com? Doncs suprimint 
colònies, que són coses supèrflues, al veritablement, que són les hores lectives 
d’educació. I a can Font, per exemple, igual. I per últim, també comentar-vos que amb 
aquest pressupost és la realitat tal i com ha dit el regidor. És a dir, ens hem trobat amb 
unes incerteses de futurs molt grans, amb tema de contenciosos, els estem solucionant 
com bonament podem. A nivell d’Entorn Verd, al fer el preconcurs això ens ha ajudat, 
perquè així les empreses s’han avingut a negociar. Els acords evidentment, els consells 
d’administració de l’empresa d’Entorn Verd s’han passat. Vostès no hi són però jo els 
hi passaré els acords, perquè vegin quins acords són, que són bastant beneficiosos per 
a l’Ajuntament, però que també implica una despesa ara a curt termini, tot i  que una 
part important es pot repercutir a propietaris, que hem de mirar quina és la part que es 
pot repercutir, però que evidentment aquesta incertesa de futur de que ens podia costa 
6 o7 milions d’euros un contenciós, i el reduïm a 1, ja sabem de què hem de morir. I 
res més, dit això, passaríem a votació.  
 
El sr. Bernabé pregunta si estarà acabat això el 30 de juny això, no? 
 
El sr. Colomé dona la paraula al sr. Profitós, atorgant-li mig minut. 
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Pren la paraula el sr. Profitós, i diu que cal lligar patronats, etc., llavors falta Entorn 
Verd, els patronats el tenim gairebé. Estem treballant a marxes forçades, no només la 
nostra àrea, que la nostra àrea d’alguna manera és la que està empenyent a tots els 
altres, però jo m’atreviria a parlar de setmanes. 
 
Pren la paraula el sr. Colomé i diu: una última qüestió. Si algú ens salva l’Ajuntament 
són els treballadors que tenim i el número de treballadors que tenim. També us ho dic. 
En aquests moments tenim 121 treballadors, quan ajuntaments semblants o més baixos 
que nosaltres, estan sobre 150 o 160. Per tant, a vostè ja sé que això no li agradarà 
perquè hauríem de contractar més gent, però la veritat és que la gent que tenim està 
fent un sobre-esforç, i a vegades això es nota. Per exemple, l’àrea d’hisenda es nota, 
l’àrea d’obres i serveis es nota, hi ha certes àrees que es nota molt. Molt bé, passaríem 
a votació.  
 
SOTMESA a votació la proposta, és aprovada per onze vots a favor dels regidors dels 
grups municipals CiU, PSC-PM, PP, ERC-AM i UPLF, sis vots en contra dels regidors 
dels grups municipals CpF, LFI i PxC, i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                                                                                              
 
 


