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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Data: 14 de maig de 2012 
Caràcter: Extraordinari 
Horari: 20:00 a 20:40 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 
 
 
El PRESIDENT senyor FRANCESC COLOMÉ obre formalment la sessió donant pas 
a l’únic punt de l’ordre del dia: 
 
 
ÚNIC.- APROVAR LA SOL·LICITUD DE L'OPERACIÓ DE PRÉS TEC  A 
LLARG TERMINI A QUÈ FA REFERÈNCIA EL REIAL DECRET L LEI 
4/2012, PEL QUAL ES DETERMINEN LES OBLIGACIONS D'IN FORMACIÓ 
I ELS PROCEDIMENTS NECESSARIS PER A ESTABLIR UN MEC ANISME 
DE FINANÇAMENT PER AL PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE LE S  
ENTITATS LOCALS, UNA VEGADA EL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES HA VALORAT FAVORABLEMENT EL 
PLA D'AJUST PRESENTAT PER AQUEST AJUNTAMENT I FACUL TAR AL 
SENYOR ALCALDE PER A LA SEVA FORMALITZACIÓ 
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VIST el que preveu el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
les obligacions d’informació i els procediments necessaris per a establir un mecanisme 
de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals mitjançant la 
autorització d’una operació endeutament. 
 
VIST que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 27 de març de 2012, va 
aprovar el pla d’ajust a que fa referència l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, 
esmentat. 
 
TENINT EN COMPTE que en data 27 de març de 2012 el pla d’ajust va ser tramès al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a la seva valoració i que en data 30 
d’abril de 2012, la Secretaria General del Ministeri d’Hisenda va informar-lo 
favorablement per l’import màxim de 7.447,693.91€. 
 
TENINT EN COMPTE el que s’estableix al punt 5 de l’article 7 de l’esmentat Reial 
Decret Llei 4/2012, l’ajuntament de les Franqueses del Vallès podrà concertar 
l’operació de préstec a llarg termini per l’import de les obligacions pendents de 
pagament que els contractistes hagin manifestat la seva voluntat d’acollir-se al 
procediment instrumentat fins a data 22 d’abril de 2012. 
 
TENINT EN COMPTE l’establert en els articles 3 i 4 de l’esmentat  Reial Decret Llei 
fins a data 30 d’abril de 2012, l’import de les obligacions pendents de pagament 
certificades i que els contractistes han manifestat la seva voluntat d’acollir-se al 
procediment instrumentat ascendeix a 7.004.316,97€, segons documentació que 
s’annexa i forma part del present acord. 
 
VIST l’informe d’intervenció. 
 
VIST l’informe del secretari. 
 
A l’ajuntament en Ple proposo l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA la Corporació de la relació certificada de 
les obligacions pendents de pagament a data 30 d’abril de 2012, que s’annexa i forma 
part del present acord 
 
Segon.- APROVAR la sol·licitud de concertació d’una operació d'endeutament a llarg 
termini per la cancel·lació d'obligacions vençudes, líquides i exigibles segons els termes 
de l'article 2 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen 
obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament de les obligacions pendents de les entitats locals, d’acord 
amb el detall següent:  
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Característiques de l'operació d'endeutament que es pretén concertar: 
 

- L'import de l'operació d'endeutament és de 7.004.315,57 €. 
- Termini de l'operació: 10 anys amb 2 de carència en l’amortització del 

principal. 
- Amb la flexibilitat necessària per poder efectuar cancel·lacions anticipades. 
- El cost financer de l'operació és l'equivalent al cost de finançament del Tresor 

Públic als terminis assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al qual 
s'afegirà un marge d'intermediació d'un màxim de 30 punts bàsics. 

- La garantia: retenció de la participació municipal en els tributs de l’Estat  
 
Tercer.- TRAMETRE una còpia de l'expedient tramitat a l'òrgan competent del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. L’operació d’endeutament haurà de 
ser incorporada, en el termini màxim d’un mes des de la data de la seva formalització, 
a la Central de d’Informació de Riscos de les entitats locals, d’acord amb el que es 
disposa a l’article 55 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i a l’article 24 del text refós 
de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2007, de 28 de desembre, i les seves normes de desenvolupament 
 
Quart.- COMPTABILITZAR degudament la present operació en relació als organismes 
autònoms i les societat mercantils de capital municipal.  
 
Cinquè.- FACULTAR l'Alcalde-President, tan àmpliament com en dret procedeixi, per 
a la realització de tots els tràmits que fossin necessaris o convenients amb vista a 
l'execució del que s'ha acordat, així com per atorgar, en el seu moment, els 
corresponents documents de formalització. 
 
Pren la paraula la regidora senyora Núria Claveria, del grup municipal CpF, i 
manifesta: 
 

En la mateixa línia amb la que ens vam expressar en el Ple anterior, sobre el 
pla d’ajust, el nostre vot serà l’abstenció, doncs entenem que d’una manera o 
d’una altra s’ha de solucionar aquest desastre i creiem que votar negativament 
seria una irresponsabilitat per part nostra; però el vot afirmatiu no els el podem 
donar pels següents motius: com ja vaig comentar en el ple anterior referint-me 
a aquest necessari pla d’ajust, entenem que tota aquesta situació és la 
conseqüència de la mala gestió duta a terme per l’anterior govern. En primer 
lloc, al març del 2008, per fer una mica de resum, un cop signada la moció de 
censura que va treure del govern al grup municipal de Convergència i Unió, el 
nou govern encapçalat pel senyor Ribalta va prendre una primera decisió que 
va ser aturar totes les obres que en aquells moments eren en curs,  algunes molt 
avançades, com ara el sector N, el centre cultural de Corró d’Avall, les del 
sector P, etc. L’aturada del sector N va dur com a conseqüència la 
impossibilitat d’ingressar quasi sis milions d’euros de la venda de parcel·les 
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que permetien finançar el centre cultural de Corró d’Avall. Va impossibilitar 
també l’aplicació de les quotes urbanístiques als propietaris i, per tant, va 
impossibilitar també fer front a les factures de les empreses que estaven 
executant el pla i, com es lògic i natural, aquestes empreses, a conseqüència de 
tot això, van interposar demanda contra l’ajuntament i encara podem estar 
contents perquè, segons hem vist en aquests últims temps, dels tres milions 
d’euros que reclamaven i dels que se’ls donava la raó, finalment s’ha pogut 
arribar a un acord i s’els donaran, aproximadament, uns set-cents cinquanta mil 
euros, etc, etc .... Em sembla que no cal que continuï perquè tots coneixem la 
història... És cert és que, respecte del sector N, hi havia una sentència judicial 
que anul·lava el pla per un conflicte de límits amb el municipi de la Roca, però 
també és molt cert que ningú va fer absolutament res per continuar les 
negociacions que hi havia amb aquell consistori per solucionar l’assumpte. 
Resumint, doncs no em vull extendre més, com ja vaig dir en l’ocasió anterior, 
uns projectes que eren perfectament viables al 2007 i principis del 2008, amb 
totes les variacions i retocs i modificacions segons el gust dels que manaven en 
el moment, han quedat en un desastre difícil de solucionar en aquests moments 
i amb aquest pla d’ajust, necessari per altre banda, com ja he dit al principi, 
impossibilitem durant uns quants anys, bastants anys, fer res més a les 
Franqueses, i tot això gràcies a la mala gestió duta a terme pel govern anterior; 
per tant, el nostre vot no pot ser en absolut positiu, tot i què, com he dit al 
principi, el pla d’ajust és necessari. 

 
Tot seguit, pren la paraula el regidor del grup municipal LFI, el senyor RAFAEL 
BERNABÉ i manifesta: 
 

Nosaltres canviarem la intenció de vot, i la canviarem a negativa, tot i entendre 
la situació econòmica de l’ajuntament. La canviarem a negativa per dues coses: 
primer, perquè no ens ha agradat l’ús que ha fet l’equip de govern de les 
votacions que s’han fet respecte aquest punt, amb una propaganda molt 
grollera dient que no hi ha hagut un sol vot en contra d’aquest pla, quan vostès 
saben que ens vam abstenir en una sèrie de punts que no veiem clars d’aquest 
pla; i això no surt ni a la pàgina web ni al butlletí municipal; per tant, perquè 
quedi clara la nostra postura, votarem que no. Votarem que no, a més, perquè 
hi ha factures que no ens queden clares. O sigui, repassant una mica les 
factures que ens han enviat avui a l’una i mitja, quan jo, per exemple, plego a 
les cinc, mireu el temps que he tingut per mirar-m’ho..., veiem factures amb el 
mateix import cinc cops, de la mateixa empresa, no sabem si es tracta de 
prorratejar una gran factura cinc cops o si s’està presentant la mateixa factura 
cinc cops diferents. Ens poden presentar en dos factures de diferents empreses, 
amb el mateix import, entrades el mateix dia, dos empreses diferents, 
exactament iguals fins l’últim cèntim de tal manera que nosaltres aquí ja no 
sabem si això és una amnistia general a tots aquells proveïdors que s’han tingut 
o no. També ens podem trobar amb la sorpresa que hi ha no només proveïdors, 
si no que hi ha entitats socials del municipi a les quals també se’ls deu calés i 
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se les posa  dintre d’aquest pla de proveïdors. Tenint en compte que això no 
deixa de ser una “intervenció” pura i dura -perquè ens estan dient, d’aquí a 10 
anys, com hem de gestionar el personal, com hem de gestionar la nostra 
economia, com hem de gestionar els nostres impostos- i que, al final d’aquests 
10 anys, hem d’arribar a un període on l’ajuntament pugui valdre’s per si 
mateix, sense ajudes de fora, al final, entre això i que ens hagués entrat a 
governar un “gestor” no hi ha massa diferència. I l’única diferència, on és ? En 
què tenim 2 anys de carència. Tenim 2 anys  perquè aquest govern encara 
pugui fer alguna cosa pública, evidentment, alguna cosa que es vegi, no farem 
res que pugui ser un rèdit pels ciutadans però que no es vegi, farem coses que 
es vegin, oi ? I a partir del 3r any i fins a l’any 10, pagarem 1.600.000 €, que és 
més del 10% del pressupost, en tornar aquests calés. I no només en tornar 
aquests calés, sinó que hem de tenir en compte que tenim un altre crèdit de 
4.000.000 euros amb el BBVA, que també s’ha de pagar i que vostès encara no 
ens han respost com s’ho faran amb la resta de deute que té Entorn Verd, i els 
recordo que, dintre els primers sis mesos, han de convocar una assemblea de 
tots els regidors que som els accionistes, com diuen els estatuts, per explicar-
nos com ho estan fent. No ho sabem; sabem que estan arribant a acords, però 
no sabem ni amb qui son, ni com son, ni si afecta a futures concessions: no 
sabem res ... o és que, simplement, les empreses han tingut en compte que no 
podien cobrar i per tant donen una “quita” per tal de cobrar alguna cosa ?. 
Davant de tota aquesta opacitat, el nostre vot canviarà i serà negatiu a aquest 
pla. 

 
El senyor PRESIDENT dóna la paraula al regidor de PxC, el senyor JOSEP BADIA: 
 

Jo li demanaria al senyor Profitós que ens expliqués una miqueta aquest crèdit 
de 7.000.000 d’euros que es demana, el temps ja el sabem, 10 anys. Què ens 
costarà, en total? Què és el que pagarem cada mes? Vull que ens faci una mica 
d’explicació. Quan pagarà aquest ajuntament? Després, també demanar-li: amb 
aquest pla d’ajust, podrà l’ajuntament fer inversions, encara que estiguin 
subvencionades? 

 
Pren la paraula el regidor del grup municipal ERC-AM, el senyor ANGEL PROFITÓS 
i manifesta: 
 

Bé, en primer lloc, no sé si serviran d’alguna cosa, les explicacions... Voldria 
que sí, que pogués canviar la intenció de vot, perquè fos favorable, dels dos 
grups que l’han expressat. Mirin, aquí el que estem fent avui, bàsicament, és la 
segona part del que vam fer el dia que es va aprovar al pla d’ajust. Jo voldria 
dir, en primer lloc que no tots els municipis poden estar fent el que fem ara 
nosaltres, bàsicament perquè a l’Estat espanyol, ja que això depèn del 
Ministerio, hi havia 4.623 municipis en una situació semblant a la nostra, amb 
deutes certificats anteriors a 31 de desembre, etc, etc.  I d’aquests 4.623 
municipis, només 2.304 han rebut l’acceptació del seu pla; això vol dir que 
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estem dins del 50%, mal comptat, de municipis que, per fer front a això, 
disposaran de 10 anys, 2 de carència i 8 d’amortització. Els altres municipis ho 
hauran d’”entomar” en un termini que encara està per determinar, que poden 
ser 3, que poden ser 5, descomptant-los directament de la PIES, i, a veure, la 
llista de municipis no és pública però, vaja, tots sabem que algun municipi de 
la comarca del qual ara ja no tenim terrenys del sector N,  s’ha trobat amb que 
no li han acceptat. També voldria agrair la feina que ha fet la gent de la meva 
àrea, des de la interventora, aquí present que, per imperatiu legal els està 
donant l’ esquena, fins a les altres persones de l’àrea. Quan vam fer el pla 
d’ajust, ja els vaig comentar una mica que això era un petit disbarat perquè, en 
qüestió de pocs dies, s’havien hagut de fer bastant reunions i a corre-cuita. 
Mirin, aquest Reial Decret Llei és del 24 de febrer; surt publicat el 25 de 
febrer, el dia 15 la nostra gent ja havia enviat al Ministeri la llista de factures 
inicials, les obligacions, que pujaven en aquell moment 7 milions 447 mil 
euros. Nosaltres vam aprovar-ho en el ple del 27 de març; fins el 22 d’abril 
tenien temps els proveïdors per acollir-s’hi. En el cas nostre, s’hi han acollit 
pràcticament tots. El dia 30 d’abril, el Ministeri va donar la llista de municipis 
dels quals acceptava aquest pla d’ajust i, el mateix dia 30 d’abril, ens deia que, 
com a màxim el dia 15 de maig, havíem d’haver fet un ple acceptant-t’ho. 
Aquest és el motiu pel qual s’ha convocat aquest ple extraordinari. El dia 9 ens 
van comunicar quin era l’import del préstec, que en el nostre cas són aquests 
7.004.000 €; avui ho aprovem i el proper dia 25 és el dia que tenim, com a 
màxim, per formalitzar les operacions de préstec.  
 
Llavors, començaré contestant una mica el que s’ha dit per aquí. Senyora 
Claveria, jo no sé perquè aquest govern no ha de pagar les coses que a vostè no 
li semblin bé de governs anteriors, del govern anterior concretament; aquest 
govern el que està fent és trobar-se una situació, “entomar-la” i resoldre-ho de la 
millor manera possible. Senyor Bernabé, no som accionistes d’Entorn Verd: 
Entorn Verd és propietat de l’ajuntament i no nostra, suposo que ha estat un 
“lapsus lingüe”, no? (...) Nosaltres som accionistes, a títol personal? (...) Tenim 
2 anys de carència, aquests 2 anys de carència no els hem demanat nosaltres, 
aquests 2 anys de carència formen part d’aquest “paquet”. Senyor Badia, quant 
pagarem? Aproximadament, passats aquests 2 anys de carència en els quals ens 
mourem, suposo que al voltant dels 300, 300 i pocs mil €, aproximadament 
1.100.000€ a l’any. Els ho dic aproximadament perquè no són “faves 
comptades”. Aquí, si sembla que fa 15 dies hi havia una cosa que era segura, que 
era que aquest préstec seria al 5% d’interès,  ara ja no és tan segura... El que diu 
l’acord que ens obliga a prendre el Ministerio, si han estat al cas quan ho llegia 
el senyor secretari, és que “el cost financer de l'operació és l'equivalent al cost 
de finançament del Tresor Públic als terminis assenyalats més un marge màxim 
de 115 punts bàsics al qual s'hi afegirà un marge d'intermediació d'un màxim de 
30 punts bàsics.”. 
Bé, és possible que anem a la ratlla del 5%, és possible que anem un pèl per 
sobre ... És possible que anem al voltant d’aquest 5% però no és una xifra 
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tancada perquè han decidit convertir-ho amb interès referenciat. A veure, més 
coses que s’hagin dit: el fet de votar en contra en lloc d’abstenir-se..., senyor 
Bernabé, bé, hi ha llibertat de vot, afortunadament. No és una “amnistia 
general”, aquí dintre tenim totes les factures que hi havia que no estaven 
informades negativament pels tècnic; el fet que hi hagi factures de la mateixa 
empresa i del mateix import i que siguin diferents factures..., a veure si sé 
posar l’exemple: suposem que nosaltres estem de lloguer i que no paguem el 
lloguer durant 4 mesos seguits, doncs l’import serà el mateix, hi ha algunes 
concessions, alguns serveis pels quals ens facturen el mateix import cada mes. 
Llavors, aquí, jo els diria, resumint, que tenim una mica un “top-ten” de qui 
son els nostres creditors en aquest moment, si que és veritat, senyor Bernabé, 
que hi ha alguna empresa local amb imports petits, però com ja sabíem, 
d’aquest total de 7 milions d’€, FCC en les seves vessants de constructora, de 
responsable de la recollida d’escombraries, etc, etc, rebrà un 73% d’aquest 
total, aproximadament uns 5.140.000€. I, en segon lloc, del “rànking” hi hauria 
IMES-API i TALHER que entre els dos s’”emporten” aproximadament 1/2 
milió d’€ i que són empreses del grup ACS, vinculades al senyor Pérez, 
Florentino pels amics. Ja vam dir el primer dia que això no serviria perquè es 
desencallessin les coses del petits empresaris i dels autònoms, sinó per donar 
liquiditat a les grans empreses i, realment, així serà. No sé si m’he descuidat de 
contestar alguna cosa.... La inversió: les inversions que pugui fer l’ajuntament 
vénen donades, per una banda, per l’endeutament, amb aquest macro-
endeutament superem tots el índexs i, per una altra banda, per la situació 
d’estabilitat que arrossegui un ajuntament en els seus números. Llavors, jo li 
diria, senyor Badia, que, ara mateix, la resposta és més aviat no. 

 
Pren la paraula el regidor senyor ESTEVE RIBALTA del grup municipal PSC-PM, i 
manifesta: 
 

Jo només volia clarificar alguns dels aspectes de les afirmacions que s’han fet 
avui aquí, sobre tot pel que fa referència al que ha dit la senyora Claveria. Jo 
penso que el que estem pagant actualment és el producte d’una política 
“megalòmana” i “faraònica” de l’època de CiU dels anys 2006, 2007 i 2008 i, 
realment, el què estem fent és assumir situacions que va iniciar CiU durant 
aquests anys (estem parlant del polígon del sector N, totalment “inassumible” 
en la seva planificació per a tots els seus propietaris; el sector P, que 
l’adjudiquen vostès en 13 milions d’€ i l’empresa arriba a demanar-ne 22, més 
d’un 40% més del cost inicial, i d’aquesta política que porta a que vostès 
vulguin per les Franqueses un centre cultural, per exemple, totalment 
desproporcionat i no adequat a aquest municipi). Jo, el que li he de dir, és que 
per a tota la planificació i per a totes les obres que es van fer mentre vam 
governar nosaltres, del 2008 al 2011, sabíem que teníem els diners i que les 
podíem fer: no féiem inversions com la zona esportiva de Corró d’Amunt, que 
va costar 3 milions d’€, o el teatre auditori que, si l’haguéssim acabat, ens 
n’hauríem d’haver gastat 8 milions d’€ més i, en aquests moments, sí que la 
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situació de l’ajuntament seria de “bancarrota” total. Jo el que li vull dir és que 
els projectes que, de veritat, han portat aquest ajuntament a la situació actual -
estem parlant del polígon de Llerona, del Falgar al sector P, del sector N, que 
com vostè sap, vostès pretenien passar quotes a tots els propietaris o empreses 
per valor de 2, 3 i 4 milions d’€, que algunes d’aquestes empreses, sense haver 
pagat això ja han tancat producte de la crisi, i en aquell moment ja hi havia una 
situació de crisi, ja sabíem com anaven les coses, i per tant, jo el que li diria és 
que “al Cèsar el que és del Cèsar”, les obres que s’han realitzat durant l’any 
2008 al 2011, senyora Claveria, són, per exemple, la Rambla, són l’entrada des 
de les Franqueses, les escoles, són obres per a les quals ja teníem el 
finançament garantit prèviament, eh?, no obres que vostès es van posar a fer, 
essent conscients que estàvem en un moment que ja se sabia que hi havia crisi i 
que no eren adequades pel municipi.  

 
Intervé la senyora CLAVERIA dient: 
 

Miri, senyor Ribalta, jo entenc perfectament que vostè vulgui justificar allò que 
és injustificable. Vull dir, jo ja ho he dit abans i ho he dit en moltes 
ocasionsque, amb tots el canvis, modificacions, habudes i per haver, a gust del 
nou govern que va entrar en el seu moment després de la moció de censura, es 
podien haver fet coses que eren perfectament viables en aquell moment, si s’hi 
haguessin posat ganes i voluntat de tirar-ho endavant. Però vostès, l’única cosa 
que els va semblar que era la meravella de les meravelles, l’únic que van fer va 
ser “aturem-ho tot, com que ho han començat aquells..., ara no ens agrada, ara 
ho aturem” i no em parli d’alarma social i de tonteries perquè hi ha empreses 
que en aquells moments estaven malament, si que és cert, però és que estaven 
malament 5 anys abans ja, que estaven ja amb ERE’s preparats, per l’amor de 
Déu, i això ho sabem tots. Jo només li dic que la conseqüència de posar el fre i 
d’aturar de soca-rel tota aquella situació que ja tenia dificultats, sí senyor, sí 
que les tenia..., però s’haurien pogut anar resolent i s’haurien pogut anar 
buscant solucions; no fer-ho ha comportat el “forat” on ens estem trobant ara. 
Això, afegit a altres qüestions, com ara per exemple llegíem, no fa gaires dies a 
la premsa, que el senyor Colomé quan ha “aterrat” d’alcalde s’ha trobat amb un 
ajuntament amb una pila de llocs de treball més dels que estaven pressupostats, 
amb no sé què, amb no sé “quantos”, etc, etc, és clar, a partir d’aquí, doncs, no 
m’expliqui històries senyor Ribalta... 

 
El regidor senyor BERNABÉ manifesta: 
 

A veure, no m’ha contestat per què hi ha certes associacions que ens facturen 
com a proveïdors, parlo d’entitats, una d’elles amb una quantia de 8.000 i pico 
d’€; estem parlant d’una quantitat prou important perquè, en subvencions, 
poques són les entitats que es porten aquests calés en aquest municipi. Això no 
m’ho ha contestat (...) no ho trobo, ho sento, no vull dir el nom però (...) 
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Intervé el regidor senyor PROFITÓS aclarint: 
 

Senyor Bernabé, el tallo un segon, vostès, com a regidors tenen, encara que 
sigui d’avui mateix, una llista ordenada on, a més de números de factura i 
d’import, hi ha el NIF i els noms. Sàpiguen que la tenen, a veure com dir-ho, la 
tenen però vigilin com la fan servir: hi ha una llei de protecció de dades i de 
totes aquestes coses, a veure, ho dic així en general i com a avís: suposo que 
ningú no n’ha de fer un mal ús, però una cosa és la informació que tenim els 
regidors com a tals i una altra cosa és el fet que les diferents empreses també 
estiguin emparades per la protecció de les seves dades. Acabo. Segueixi ... 

 
Intervé el president senyor COLOMÉ donant la paraula al regidor del grup municipal 
LFI senyor FERRAN GONTAN, el qual manifesta: 
 

 (...) només, parla del que ja sabem, però no calia. D’altra banda, ja que envia 
informació, enviï-la en un format que sigui utilitzable, perquè en PDF, en el 
tamany que està, és impossible treballar amb això, enviï-ho en EXCEL i 
podrem treballar les xifres, podrem treballar l’ordre, podrem treballar com Déu 
mana; i, fins ara, ens ha posat dificultats. 

 
Intervé el senyor BERNABÉ dient: 
 

Jo, el que li deia abans: dos empreses en principi totalment diferents, en 
principi, eh?, presenten el mateix dia la mateixa quantitat de €, que són 
17.699,94€, les dos; jo, davant d’això, sense poder-ho contrastar i tal, no ho 
puc recolzar. Però, a banda d’això, quan vostè diu pagarem el consistori vol 
dir, recordi, pagarem el poble de les Franqueses, que és es qui paga a través 
dels seus impostos, bàsicament; això també ho hem de dir, perquè un dels 
plans d’”atac” d’aquest pla és la revisió del cadastre, la pujada d’impostos i ja 
veurem si no és també la rebaixa de serveis, ja veurem, perquè, tal i com ho 
“pinta” la Generalitat, pot ser, és possible. Per tant, potser millor que ser esclau 
d’un pla de viabilitat seria que vingués aquí una “intervenció” i ens fes la 
gestió de dalt a baix “i netejo l’ajuntament en 3 ó 4 anys” i tots nosaltres cap a 
casa, els que l’han “liada” i els que som innocents cap a casa, d’acord? Però el 
que no pot ser és que ara tot això, per culpa d’un o altre, ho acabem pagant 
tots, fins i tot els regidors que som habitants d’aquest poble. Això per un cantó. 
Després, i per acabar, he d’aclarir-l’hi: jo, suposo que vostè sabrà que a Entorn 
Verd, al consell d’administració sí que s’hi és a títol personal e individual i la 
junta general d’accionistes som els regidors; per tant, jo, com accionista, i ho 
diu els mateixos estatuts, eh?, hi ha d’haver dos cops, com a mínim, a l’any, 
cada semestre, que ens hem d’ajuntar perquè ens passin números, una és per 
aprovar el pressupost formalment, i l’altre és per donar compte. Li recordo que 
el 30 de juny d’aquest mes s’acaba aquesta possibilitat. Vostès estan negociant 
una sèrie de coses, que suposo que son avantatjoses per tothom, però que els 
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altres regidors no tenim ni idea del que s’està negociant, ni idea, ja no parlo del 
ciutadà... 

 
Intervé el regidor senyor BADIA dient: 
 

A part de tot aquest embolic de factures, que jo també me les he mirat i hi ha 
bastant errors, ja que ens les han passat aquest migdia, sí,  ens les han passat 
aquest migdia, també li demano que ens expliqui, ja que farem aquest crèdit de 
7 milions d’€, quantes factures quedaran per pagar i quin deute tindrà aquest 
ajuntament o si quedarà tot liquidat. I després també voldria saber, notícia 
d’avui, si en aquest pla d’ajust hi són previstos els 2 milions d’€ del romanent 
negatiu que ha declarat vostè a la premsa que ha sortit avui, que no estan 
comptabilitzats i si vostè ho ha comunicat al Ministeri d’Hisenda. 

 
Intervé el regidor senyor PROFITOS aclarint: 
 

Senyor Badia, el que li acabo d’ampliar és la resposta a la pregunta de l’altre 
torn. Dins l’informe de la nostra interventora, es diu: “quart, la generació de 
romanent de tresoreria negatiu per despeses generades en el període 
d’amortització d’aquella operació d’endeutament, comportarà la prohibició de 
realitzar inversions noves en l’exercici següent finançades amb endeutament, 
siguin aquestes materials, immaterials o financeres, directes o indirectes, a 
través de subvencions concedides o entitats dependents”, és a dir, tenia vostè 
raó, i jo també, quan dèiem que l’ajuntament ho tindrà molt difícil per 
endeutar-se en aquest sentit. Llavors, a veure, que jo m’estic perdent. Vostè em 
deia si aquí hi havia inclòs el romanent de tresoreria negatiu? No, clar, aquí el 
que hi ha inclòs és el que es pot incloure dins el decret, aquí hi han incloses 
factures presentades a càrrec de l’ajuntament entrades amb data anterior a 31-
12-2011 i que no han estat informades negativament pels tècnics municipals. 
El que sí que hi ha són factures comptabilitzades, factures no comptabilitzades, 
factures “al calaix”, factures per a les que no hi havia crèdit, de les que no hi 
havia pressupost, hi són totes. Amb això, ho paguem tot? No. Aquí representa 
que no hi entren els deutes amb empreses vinculades amb l’administració, no 
hi entren les coses d’altres ajuntaments, no, no ho paguem pas tot amb això, 
paguem 7 milions d’€. A veure, no sé qui ho ha comentat, però vaja, aquests 7 
milions d’€ jo els hi asseguro que no s’han generat en 1 any mal comptat que 
fa des de les passades eleccions, al contrari; durant aquest any s’han “entomat” 
coses, s’han “entomat” sentències i, a veure, s’ha pagat tot el que es podia. Em 
consta, senyor Badia, que des de les 8 del matí del divendres, i avui és dilluns, 
la relació de factures,  estava a disposició de tots els regidors aquí, a 
l’ajuntament. No aquesta relació que vostès han rebut, no sé si exactament 
aquesta, però la relació hi era. Els vaig comentar a la comissió informativa que 
intentaria fer la cosa menys “àrida”, de manera que vostès poguessin tenir una 
cosa ordenada, no només per número de factura, sinó per proveïdors, a efectes 
que fos més fàcil agrupar-ho, però vaja, obligació, obligació, no n’hi havia cap, 
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vull dir què, la idea era facilitar la feina a tothom, no rebre crítiques. I, senyora 
Claveria, la gent del seu grup, insisteixo amb el que he dit abans, no veig 
massa lògic que els fills hagin de pagar els pecats dels pares, si vostès ho 
pensen d’aquesta manera, però vaja, en qualsevol cas, jo diria que està tot 
bastant dit. 
 

Intervé la senyora Claveria dient: 
 

Senyor Profitós, estic d’acord amb vostè, els fills no han de pagar les errades 
dels pares, però, sap què passa? que en aquest govern hi ha els mateixos fills i 
els mateixos pares que hi havia en el govern anterior, o al menys quasi la 
majoria, d’acord ? 

 
Intervé el president senyor COLOMÉ i manifesta: 
 

Bé, per finalitzar un parell de punts, notícia de darrera hora que s’ha de 
confirmar també: “El Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas 
intervendrá Asturias y 2.000 municipios sin plan de ajuste el jueves próximo”, 
val? Dins de la desgràcia de deure el que devem, escolteu: a nosaltres encara ens 
han aprovat el pla d’ajust; vol dir que, al menys la feina, l’hem fet una mica ben 
feta, al menys ens l’han aprovada. Després, pel que fa a l’amortització, sí que 
seran 300.000€ els 2 primers anys, després passarem a 1.100.000€ a l’any, però 
també us he de dir que tenim quantitat de diners per cobrar, per quotes 
urbanístiques crec que en queda més de 1 milió i pico; de plans parcials en que 
les quotes urbanístiques no s’han cobrat i, per tant, això servirà perquè el dèficit 
es redueixi o el pugem anar reduint a mesura que anem cobrant aquests diners. 
O, per exemple, el sector N, que és la mare desllorigadora de la situació 
econòmica en aquests moments: tot i que la senyora Claveria te raó que en 
aquests moments la situació del N no és la situació del any 2007, sens cap mena 
de dubte, mirarem de fer l’N una mica atractiu dins del que puguem. Pel que fa a 
la inversió, el senyor Profitós té raó, no farem inversió amb endeutament, ara bé, 
també ho he de dir, no deixarem de fer inversió que ens vingui finançada quasi 
bé al 100%, aquesta és l’altre, d’acord? Evidentment si podem treure d’un 
PUOSC el 50% i d’un Xarxa municipis de qualitat l’altre 50%, aquesta inversió 
la farem, si no seriem “burros” de no fer-ho, no? o pla de barris amb PUOSC, 
per exemple. I llavors, pel que fa al deute viu d’aquests 7 milions, recordar que 
quatre i mig venen d’Entorn Verd, quasi bé quatre vuit-cents: llavors el dèficit 
d’Entorn Verd és de quotes urbanístiques no cobrades i de paralització de l’N, 
per dir-ho d’alguna manera, i això ho hem de recuperar i això en un termini de 3-
4 anys, fins i tot us podria dir que hauríem de mirar de solucionar-ho, no?, 
perquè el préstec fos del mínim. I pel que fa a la junta general d’Entorn Verd, 
comentar-vos que aquests acords a que estem arribant amb empreses, sí que els 
hem portat al consell d’administració, aquí sí que els hem portat, d’acord ? Jo, 
ara, desconeixia això del tema que abans del 30 de juny hem de fer una junta 
general, escolteu, si toca, la farem, però en principi els acords que anem arribant 
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(i ara amb Fomento estem negociant, en aquest aspecte, a veure si també podem 
arribar a un acord, i en aquests moments no es fàcil perquè tenim punts de vista 
molt diferents, ells demanen 8 milions d’€, el pèrit diu 700 i pico mil), els 
anirem explicant. 

 
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, tres vots en contra dels regidors 
dels grups municipals LFI i PxC, tres abstencions dels regidors del grup municipal CpF, 
i per tant, amb el quòrum legal. 
 
 
El President aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.                                                                                      
 
 


